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Abstract	
I detta arbete undersöks pedagogers stress i arbetet och hur det kan påverka den pedagogiska 

verksamheten. Ämnet är aktuellt i många debatter idag och upprorsgrupper visar på att de vill ha en 

förändring av arbetsförhållandet. Kraven från politiker och Skolverket sätter idag stor press på 

pedagogerna och sjukskrivningar ökar allt mer. Vi vill med studien undersöka hur stressen kan se ut i 

förskolan hos pedagoger och vilka faktorer som kan utlösa den. Den fokuserar även på hur barn kan 

bli påverkade i deras utveckling och lärande om pedagogerna utsätts för förhöjd stressnivå.  

Studien utgår från två olika frågeställningarna som lyder: 1. Vad i verksamheten upplever 

pedagogerna som stressande? 2. Hur ser pedagogerna på relationen mellan den upplevda stressen och 

den pedagogiska verksamheten som barnen erbjuds?  Resultatet av enkätundersökningen redovisas i 

cirkeldiagram och sammanställs i en sammanfattning.  

Vi har valt att undersöka detta via en kvantitativ enkätundersökning. Den skickades ut till en grupp på 

Facebook som heter Förskoleupproret (u.å.), där medlemmarna till största del är verksamma 

pedagoger. Förskoleupproret behandlar ämnen som berör arbetsförhållandena i förskolan och arbetar 

för bättre villkor till verksamheten. I enkäten har det kommit fram att det inte är arbetsuppgifterna som 

är krävande, utan att den bidragande orsaken till stress är de stora barngrupperna samt tidsbristen. 

Dessa faktorer har också visat sig vara en orsak till att förskolorna inte kan upprätthålla en god kvalité 

och erbjuda barn den pedagogiska verksamhet som de har rätt till.  

 

Nyckelord: Förskola, stress, pedagoger, stora barngrupper, tidsbrist, personalantal, arbetsuppgifter, 

utveckling, lärande, pedagogisk verksamhet, ökade krav.  
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1.Inledning 
	
I följande avsnitt kommer en redogörelse av den problematik och debatt som finns om det 

aktuella ämnet som berörs i denna studie. Sedan kommer studiens syfte och frågeställningar 

att presenteras.  

1.1 Problem 
 
I läroplanen för förskolan skrivs det att en av de viktiga delarna i ett barns uppväxt är 

förskoleåren där barnet får möjlighet till att utveckla sociala kontakter såväl med vuxna som 

med andra barn (Skolverket, 2016). I förskolan får barnet leka, lära och utvecklas, därför är 

kvaliteten i förskolans verksamhet av stor vikt (Williams, Sheridan & Pramling-Samuelsson, 

2016). Under år 2003 fattade riksdagen ett beslut om neddragningar av det statliga bidraget 

till förskolan (Ekström, 2007). Den försämrade ekonomin resulterade i effektivitetskrav, 

vilket har lett till större barngrupper och förändringar i organisationen. Denna omställning kan 

bidra till förändrade förutsättningar för kvaliteten i förskolan verksamhet (Ibid).  

 

Kendra Hall-Kenyon, Robert Bullogh, Kathryn Lake MacKay och Esther Marshal (2013) 

skriver att förskolans krav på att vara effektiv och lärorik aldrig varit större. 

Utbildningspolitikerna vill att undervisningen som sker i förskolan ska vara professionellt 

betonad, därför ställs det högre krav på akademisk utbildning av pedagogerna och en större 

ansvarsskyldighet läggs på dem. Förändringarna har lett till att pedagogerna har mer 

arbetsuppgifter och att mycket fokus läggs på vad barn lär sig och hur effektivt det går till. 

Det som inte tagits hänsyn till och som forskarna uppmärksammat är hur pedagogernas egna 

välbefinnande har påverkats av de ökade kraven. Hall-Kenyon, Bullogh, Lake MacKay och 

Marshal (2013) gjorde därför en undersökning av den tidigare forskning som tagits fram och 

det visade sig att flertal pedagoger kände sig stressade över att de administrativa uppgifterna 

blivit mer påtagliga och att tiden inte upplevdes räcka till. Litteraturundersökningen som de 

gjorde visade också att forskningen som finns är för snäv och deras slutsats är att det behövs 

göras mer forskning på hur pedagogers välbefinnande påverkar barn i verksamheterna (Ibid). 

 

Enikö Koch (2015, 02 september) skriver i Lärarnas tidning att ökade sjukskrivningar blivit 

en negativ trend inom förskolläraryrket och att enligt Försäkringskassans statistik ligger yrket 
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topp fyra i sjukstatistiken. De främsta orsakerna visade sig enligt en undersökning vara att 

barngrupperna har blivit större, det ställs högre krav på verksamheten och 

dokumentationskraven har ökat. Trots att ambitionerna höjts för förskolan upplever 

pedagogerna att de inte fått mer planeringstid eller rätt förutsättningar för att klara av dessa 

nya krav. Det har lett till att pedagogerna upplevt en förhöjd stressnivå som lett till en rad av 

stressrelaterade sjukdomar, som utbrändhet och ångest, vilket kan vara en förklarande orsak 

till de ökade sjukskrivningarna. Koch (2015, 2 september) intervjuade Anette Målstedt som är 

personalchef i Nynäshamns kommun angående orsakerna till de ökade sjukskrivningarna i 

förskolan. Målstedt säger att arbetsgivarna som granskat sjukskrivningarna påstår att de 

främst inte gäller arbetsrelaterad frånvaro, utan att det berör till största del privata skäl hos 

individen (Ibid).  

 

Förskoleupproret (u.å.) är en grupp bestående av aktiva pedagoger inom förskolan, som 

tillsammans vill kämpa för en förskolemiljö med bättre villkor. De lyfter frågor som till 

exempel hur förskoleverksamhetens olika krav och faktorer kan påverka förskolans kvalitet. I 

Förskoleupproret (u.å.) kan vi ta del av olika tolkningar kring hur de ökade kraven och de 

stora barngrupperna kan vara en bidragande faktor till att stressen ökar bland pedagoger i 

förskolan. Andra faktorer kan också vara ökade krav gällande administrativa uppgifter och 

bristande resurser. Förskoleupproret (u.å.) menar att alla förskolor inte alltid har möjlighet att 

sätta in vikarier vid sjukdom eller semestrar eftersom att det ofta saknas pengar, vilket leder 

till att förskolan ofta får lösa situationen själva med den personal som finns. Lisa Blohm 

(2017, 28 september) skriver att pedagoger upplever att de får lägga en stor del av arbetstiden 

på att diska, ordna vikarier och sköta administrativa uppdrag. Det gör att de får spendera tid 

på annat än det som de tycker tillhör det pedagogiska uppdraget och att deras kompetens 

slösas bort. Det framkommer också att detta kan vara en bidragande orsak till att pedagoger 

tappar lusten till att driva en utvecklande verksamhet och därför sänks även kvaliteten i 

förskolan (Ibid). Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) skriver att alla barn har rätt till 

att ta del av en förskola av god kvalité som bidrar till utveckling och lärande oavsett vilken 

förskola de tillhör. Förskoleupproret (u.å.) menar då på att om pedagoger inte får rätt 

förutsättningar till att driva en verksamhet av god kvalité, kommer inte förskolan kunna bidra 

till att alla barn får samma rättigheter.  
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1.2 Syfte 
	
Syftet är att synliggöra pedagogers erfarenheter av stress på arbetsplatsen samt hur det kan 

påverka den pedagogiska verksamheten. 

1.3 Frågeställning 
	

• Vad i verksamheten upplever pedagogerna som stressande? 

• Hur ser pedagogerna på relationen mellan den upplevda stressen och den pedagogiska 

verksamheten som barnen erbjuds?  

1.4 Disposition  
	
I denna del sker en redogörelse av studiens innehåll och upplägg. Första delen av arbetet 

innehåller inledning, problem, syfte och frågeställning och disposition. Den andra delen 

beskriver bakgrunden till valet av det aktuella ämnet och varför det är viktigt. I den tredje 

delen presenteras tidigare forskning och teoretiska perspektiv kring stress. Därefter kommer 

metod delen i arbetets fjärde del vilket beskriver tillvägagångsättet för hur vi genomfört denna 

studie. Sedan presenteras femte delen av arbetet vilket redovisar resultatet i enkätstudien och 

den delas in i studiens två frågeställningar samt en bakgrundsinformation. Vidare i del sex 

förs en diskussion av resultatet samt för och nackdelar av studiens valda metod. 

Avslutningsvis redovisas slutsatsen av studien samt ges det förslag för vidare forskning.  

2.Bakgrund  
	
Förskolan ska förhålla sig till de riktlinjer läroplanen föreskriver och utveckla verksamheten 

kontinuerligt genom att dokumentera samt reflektera över hur förutsättningarna ser ut för att 

uppnå läroplansmålen (Skolverket, 2016). Varje verksamhet ska ge alla barn möjlighet att 

tillsammans med pedagoger samspela och föra dialoger för att på ett utvecklande sätt ge barn 

möjlighet till utveckling och lärande (Ibid). Dock börjar flera debatter uppdagas om 

verksamheterna verkligen har de förutsättningarna som krävs för att ge barn möjligheten att få 

tal del av läroplansmålen på ett likvärdigt sätt (Förskoleupproret, u.å.). Allt fler anställda 

känner sig stressade i den pedagogiska verksamheten och upplever att de inte hinner med att 

utföra sitt uppdrag på grund av de allt för stora barngrupperna, tidsbrist och ökade krav som 

ställs på verksamheterna. I samband med detta har det skapats en upprorsgrupp på Facebook 

som genom demonstrationer vill visa att förskolans arbetsvillkor inte är hållbara och att de vill 

ha en förändring från politikerna för att kunna uppfylla läroplansmålen (Ibid).  
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Den här studien kommer därför att beröra de problematiska faktorer som både tidigare 

litteratur samt Förskoleupproret berör, vilket är förstora barngrupper, ökade krav i 

verksamheten samt tidsbrist. Dessa faktorer anses vara en bidragande orsak till pedagogers 

upplevda stress och ohållbara arbetsförhållanden som begränsar den pedagogiska 

verksamheten.  

3. Tidigare forskning och teoretiska perspektiv kring stress 
	
I denna del kommer det först redogöras för hur vi gått tillväga när vi tagit fram tidigare 

forskning och de avgränsningar som gjorts. Sedan beskrivs det vad stress är för någonting, 

symptom som kan uppstå vid ohälsosam stress och hur en arbetsrelaterad stress kan upplevas. 

Det kommer även att redogöras för de tre olika teoretiska perspektiv som kan bidra till att 

negativ stress uppstår hos pedagoger i förskolan, vilket är stress, förstora barngrupper och 

ökade kraven. Samt kommer förskolans uppdrag att presenteras.  

3.1 Databaser och sökord 
	
De databaser som använts för att få fram tidigare forskning är Eric (EBSCO), Google scholar 

och Swepub. De sökord vi har använt är stress, preschool teacher, early childhood, education, 

stora barngrupper, ökade krav i förskolan, sjukskrivning i förskolan. I vissa artiklar kunde det 

förekomma att skolan var inkluderad dock valde vi att avgränsa oss från det eftersom att vår 

inriktning var mot förskolans verksamhet 

3.2 Allmänt om stress  
	
Stress kan uppstå i situationer när kroppen utsätts för psykiska ansträngningar och är en 

gammal instinkt för att överleva (Vårdguiden, 1177). En fysiologisk förklaring är att den 

sympatiska delen av det autonoma nervsystemet aktiveras vid stress och utsöndrar 

stresshormoner som ska hjälpa kroppen att få kraft att stå emot det som kroppen upplever som 

ett hot (Ibid). Adrenalin, kortisol och noradrenalin är olika stresshormoner som blir förhöjda 

och utsöndras vid stress (Nationalencyklopedin, u.å.). Dock kan kortisolet minska sin 

produktion vid för hög stress, vilket kan tyda på en fysiologisk utmattning (Ibid). 

 

Stress kan uppstå vid olika situationer och kan både upplevas både negativt och positivt 

(Vårdguiden, 1177). En del människor upplever att stress är nödvändigt för att prestera bättre 
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resultat och kan uppleva det som en skön känsla. Stress med negativ inverkan kan uppstå vid 

krävande situationer, till exempel när det är höga krav socialt eller vid överbelastning av 

arbetsuppgifter (Ibid). Den kan också uppstå när en individ upplever att det är för mycket att 

göra eller när arbetsuppgifterna överstiger individens kompetens (Nationalencyklopedin, u.å.). 

För låga krav och understimulans kan också vara en bidragande orsak till negativ stress, då 

individen inte får tillfälle att utveckla sin förmåga eller bli tillräckligt stimulerad (Ibid). 

 

3.3 Symptom vid ohälsosam stress 
Maria Danielsson, Inger Heimersson, Ulf Lundberg, Aleksander Perski, Claes-Göran 

Stefansson och Torbjörn Åkerstedt (2012) förklarar att symptom som kan vara allvarliga 

tecken på att en person utsatts för en förhöjd stressnivå är: kronisk trötthet, minnesförlust, 

yrsel, sömnrubbningar, ointressen, sämre prestationsförmåga, koncentrationssvårigheter, 

sämre arbetsmotivation, högre infektionskänslighet, tryck över bröstet och diffusa smärtor i 

kroppen. 
 

Gunnar Aronsson, Wanja Astvik och Klas Gustafsson (2010) skriver att när stressrelaterade 

symptom uppkommer och börjar klassas som ohälsa är när återhämtningsprocessen inte gått 

rätt till. När kroppen reagerat vid en stressbelastning behöver den återgå till sin basnivå, alltså 

få tid för återhämtning och återfå ett stabilt känslomässigt läge. Om kroppen istället utsätts för 

ytterligare en stressbelastning innan den återhämtat sig, slits kroppens naturliga resurser för 

att skydda sig mot stress och risken för ohälsa ökar (Ibid). Socialstyrelsen (2003) skriver att 

det är acceptabelt att kroppen utsätts för en viss stress för att undanröja faror eller få lite extra 

kraft till att slutföra en uppgift, dock inte längre än några minuter eller max några timmar. Går 

det längre tid kan det leda till allvarligare stressrelaterade sjukdomar som i sin tur kan orsaka 

långa sjukskrivningar (Ibid).  Sjukdomstillstånd som kan utvecklas är till exempel depression, 

kroniskt trötthetssyndrom och posttraumatiska stresstillstånd (Danielsson, Heimersson, 

Lundberg, Perski, Stefansson & Åkerstedt, 2012). Det kan också utvecklas till en kronisk 

smärta i kroppen, då nerverna blivit känsligare vid för hög stressbelastning att den snabbare 

och effektivare skickar smärtsignaler till hjärnan än vad den gjorde innan (Ibid).  

3.4 Arbetsrelaterad stress   
	
En av de vanligaste orsakerna till att stress uppkommer vid arbetssituationer är då tidsbristen 

gör det omöjligt att slutföra sina arbetsuppgifter och när arbetsuppgifterna hela tiden ökar 
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(Aronsson, Astvik & Gustafsson, 2010). Det kan då vara svårt att fullfölja sina arbetsuppgifter 

under ordinarie arbetstid och därför kompenserar anställda många gånger med att arbeta under 

kvällstid eller semestrar. Det förekommer även att anställda inte sjukanmäler sig vid sämre 

hälsotillstånd för att de känner att de måste kompensera sitt arbete med ökade egna 

ansträngningar, vilket är ett vanligt symptom vid förhöjd stress. Många anställda bär med sig 

olösta problem hem från arbetsplatsen vilket ökar stressnivån och förhindrar kroppen att 

återhämta sig och återgå till basnivå (Ibid).  

  

Socialstyrelsen (2003) poängterar att arbetet är en potentiell källa till stress, även om arbetet i 

stort upplevs som någonting positivt för de flesta människor ur ett hälsoperspektiv. I 

Socialstyrelsens artikel (2003) tar de upp en studie som gjort av Mika Kivimäki där det visats 

att i och med de nedskärningar kommuner gjort på antalet anställda, har det lett till att de som 

arbetar kvar på arbetsplatsen slutligen blivit långtidssjukskrivna då belastningen blivit för 

stor. Johannes Siegrist, Robert Karasek och Töres Theorell och deras modeller för 

arbetsrelaterad stress tas också upp i Socialstyrelsens artikel (2003). Enligt deras modeller 

finns det sex olika orsaker till att stress uppstår i arbetet och kan orsaka negativa hälsoeffekter 

som till exempel sjukskrivningar. De orsakerna är: för stor arbetsbelastning, bristande kontroll 

över det egna arbetet, brist på erkänsla, bristande arbetsgemenskap, orättvisor och 

värderingskonflikter. Kombinationerna mellan orsakerna kan vara skadliga och den med 

högst risk är när en person har låg egenkontroll med höga krav på sig själv (Ibid). 

3.5 Pedagogers upplevelse av stress i arbetet  
	
Fredrik Sjödin, Anders Kjellberg, Anders Knutsson, Ulf Landström och Lennart Lindberg 

(2012) har studerat hur stress påverkar pedagogers hälsa i relation till olika arbetsuppgifter. 

De kom fram till att ungefär 30 % av de pedagoger som undersöktes upplevde 

utbrändhetssjukdomar. Författarna har utifrån sin studie sett att pedagoger inte återhämtar sig 

tillräckligt efter en arbetsdag och att de upplever hög stressnivå efter arbetet. När studien 

utfördes fick de anställda lämna prover som visade vilken kortisolhalt de hade, eftersom detta 

kan visa på om kroppen blivit utsatt för stress. Resultatet av proverna visade att pedagogerna 

hade blivit utsatta för en förhöjd stressnivå (Ibid).  

 

Kelly Alison och Donna Berthelsen (1995) tar upp att många studier har undersökt huruvida 

exempelvis kön, ålder eller pedagogers kompetens skulle kunna vara orsaken till hur en 

individ hanterar stress. Studierna som gjorts har dock resulterat i att det inte behöver handla 
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om dessa aspekter, utan att det snarare kan vara andra orsaker som framkallar stress, 

exempelvis dåliga arbetsförhållanden (Ibid). Monica Seland (2009) tar upp ett exempel på att 

när en förskola består av stora arbetslag kan det leda till sämre arbetsförhållanden. Det är för 

att det krävs en fastare struktur i verksamheten, vilket kan hämma spontanitet och flexibilitet. 

Styrning av större arbetsgrupper kräver ordning och struktur, det vill säga planering för möten 

och skriftlig kommunikation. Det leder till att det krävs mer tid för administrativa uppgifter 

och det resulterar i minskad tid i barngruppen (Ibid). Magnus Kihlblom m.fl. (2009) lyfter 

dock att undersökningar som gjorts angående personaltäthetens betydelse visat att ett ökat 

antal av pedagoger i verksamheten kan vara en fördel. Forskningen visade att med en ökad 

personalstyrka minskade sjukskrivningarna och konflikterna bland de anställda (Ibid).  

 

Ekströms (2007) undersökning visar att pedagoger i förskolan upplever att de belastas med 

mer administrativa uppgifter än vad de tidigare gjorts. Det uppfattas också som att 

pedagogerna upplever att det lämnas ett större ansvar på att de ska klara sig själva fast än att 

de inte får ha ett lika stort inflytande över verksamheten längre. Författaren drar en slutsats av 

undersökningen om att det idag blivit ett ökat avstånd mellan verksamheterna och ledningen 

sedan förskolan övergick till att ingå i skolans ledning. Politikerna idag styr verksamheten 

genom de kvalitetsredovisningar som förskolorna ombeds att göra. Politikerna får nämligen 

bestämma själva i kommunerna vilka läroplansmål de vill att förskolorna ska arbeta mer mot 

och hur verksamheten ska utformas vad det gäller personaltäthet samt barngruppsstorlekar. 

Pedagogerna uppger i undersökningen att de upplever att de lämnats med för stort ansvar, då 

deras tid endast går åt till att klara av verksamhetens dagsrutiner. Det finns inte utrymme för 

den reflektionstid som skulle behövas för att utveckla verksamheten och för att tolka 

läroplansmålen som egentligen ska leda förskolan (Ibid).	

3.6 Förskolans styrdokument 
	
På Skolverket (2016) kan vi ta del av förskolans läroplan vilket förklarar de mål och riktlinjer 

som verksamma pedagoger bör efterfölja. Styrdokumenten förklarar att pedagoger ska 

ansvara över att det görs en analys samt dokumentation över barns lärande och utveckling. 

Det material som samlats in kan sedan utvärderas och synliggöra om det ges möjlighet till 

lärande och utveckling i enlighet med läroplanens mål. Materialet kan också användas i 

förskolans systematiska kvalitetsarbete, som finns till för att utvärdera och förbättra 

verksamhetens arbetssätt och mål. För att pedagoger ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på 

ett professionellt sätt ska det ges möjlighet till att utveckla sin kompetens (Ibid).  



Sara	Törnqvist,	Hanna	Öhlin	 12	

 

Det är viktigt att pedagogen skapar en trygg omsorg för barn för att kunna stimulera hens 

utveckling (Skolverket, 2016). Varje barn och barngrupp i förskolan ska få möjlighet till ett 

engagerat samspel med pedagogen samt möjlighet till omsorg, lärande och utveckling (Ibid). 

Pedagogers kompetens är beroende av huruvida det skapas goda villkor för barns välmående, 

lärande och utveckling (Skolinspektionen, 2012).  Via skolinspektionen (2012) har det 

genomförts undersökningar som har visat att lärandemiljöer ofta skiljer sig åt på olika 

förskolor. Skolverket (2016) menar att faktorer som kan stödja eller begränsa 

lärandemiljöerna är antalet barn i gruppen samt personaltätheten, vilket i sin tur kan ge en 

negativ påverkan för förskolans uppdrag och målområden. När pedagogen inte längre kan 

stödja barnets individuella behov på grund av antalet barn i barngruppen, bör en förändring av 

grupperna genomföras (Ibid). 

3.7 Ökade krav i förskolan 
	
Pedagoger anses idag ha en mer omfattande roll i sin profession vilket kräver ett mer 

omfattande arbete kring lärande och utveckling (Williams, Sheridan & Pramling-Samuelsson, 

2016). De revideringar av läroplanen som gjorts har lett till att pedagoger fått större krav på 

sig att efterlikna skolans ämne och förskolans verksamhet ska präglas mer av barns tidigare 

erfarenheter och kunskaper vilket har en stor roll i barns lärande. Eftersom att större krav 

ställs menar författarna att det bör ges förutsättning till en kontinuerlig kompetensutveckling 

(Ibid). Utifrån en utvärdering som gjort av Skolinspektionen (2012) har det visat sig att det är 

en liten mängd av den svenska förskolan som arbetar kring de nya riktlinjerna i läroplanen. 

Många av förskolorna tycks vara en bit på vägen och andra använder den i ett minimalt bruk 

(Ibid). Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson och Eva Johansson (2009) har utfört en 

studie om skillnaden av kvaliteten i olika förskolor, som inte var helt olikt skolinspektionens 

resultat av sin utvärdering. Deras studie kom att utvärderas av Williams, Sheridan och 

Pramling-Samuelsson (2016) och de kom fram till att utvärderingarna visar ett resultat i att de 

svenska förskolorna arbetar olika utifrån läroplanen, vilket kan ses som att barnen får olika 

förutsättningar till lärande och utveckling. Författarna förklarar att en bidragande orsak till att 

förskolan inte arbetar kring de nya riktlinjerna i läroplanen är tidsbrist. De större krav som 

ställs gör att det krävs mer struktur av arbetet, vilket personalen inte hinner eftersom att de 

anses var för stora barngrupper. De stora barngrupperna gör att tiden inte räcker till och 

pedagoger känner sig pressade (Ibid).  

 



Sara	Törnqvist,	Hanna	Öhlin	 13	

Skolverket (2016) lyfter fram vikten av att hela arbetslagets kompetens och utbildning ligger 

till grund för hur barns utveckling, lärande och välmående ter sig i förskolan. För att 

pedagoger ska kunna undervisa av en högre kvalité måste de ha en förståelse för hur deras 

kompetens är det som avgör vilka förutsättningar barn får till lärande och utveckling. 

Pedagogernas kompetens ska hjälpa dem att skapa en miljö som är stressfri för barn och som 

ska ge möjligheter för goda interaktioner som bildar kunskap. En pedagogs professionella 

yrkeskompetens som tillkommit av hög utbildning ska också hjälpa pedagogen att 

självständigt reflektera över barngruppernas storlek, samt hur den kan påverka förskolans 

uppdrag. För att uppnå den höga kvalitén Skolverket (2016) eftersträvar i förskolan, ska det 

uppfyllas krav som till exempel god personaltäthet och välutbildad personal. 

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling är tre begrepp som har blivit aktuella i den 

reviderade läroplanen för förskolan (Williams, Sheridan & Pramling-Samuelsson, 2016). 

Under de senaste åren har fokusen legat vid dokumentation och individuella 

utvecklingsplaner. Förskolan har därför lagt vikt vid kompetensutbildningar inom 

dokumentation eftersom att det förutsätts i det dagliga arbetet. Till dokumentationen i 

förskolan tillhör också den pedagogiska dokumentationen, vilket innebär en reflektion kring 

dokumentationen som förts. Ett vanligt sätt att spara dokumentationen på har varit i portfolier, 

dock har de i dagens förskola digitaliserats och istället för att använda portfolier används 

datorn som ett hjälpande redskap. Denna förändring har dock kritiserats av förskolans 

pedagoger, då de tycker att digitaliseringen tar allt för mycket tid och de hinner inte med 

andra arbetsuppgifter (Ibid).  

3.8 Barngruppens storlek  
	
Enligt Skolverket (2016) kan en svensk förskola bestå av en till åtta avdelningar. Barnantalet 

kan vara beroende av vart förskolan ligger och variera mellan 11 och 26 barn. Innan år 2013 

var Högskolestyrelsen ute med en rekommendation om max 15 barn per grupp, dock 

upptäcktes det att kommunerna inte följde denna rekommendation (Sonja Sheridan, Pia 

Williams & Ingrid Pramling-Samuelsson, 2014). Skolverkets statistik visar att barngrupperna 

i dagsläget är större än de någonsin varit och att de kan bestå mellan 9–50 barn. Trots att 

barnantalet har ökat så är personalstyrkan densamma (Williams, Sheridan & Pramling-

Samuelsson, 2016).  
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Williams, Sheridan och Pramling-Samuelsson (2016) problematiserar ämnet stora 

barngrupper. De menar att föräldrar, förskollärare och forskare har uttryckt oro om att barnen 

påverkas negativt av antalet barn i barngruppen. I en undersökning av Skolverket där det har 

deltagit 124 000 föräldrar, framkom det ett missnöje om storleken på barngrupperna. 

Föräldrarna tror inte att barnen får tillräckligt med omsorg och lärande som de bör få. 

Författarna tar upp att stressnivåer hos barn kan relateras till barngruppens storlek. 

Stressnivån beror delvis av hur gammalt barnet är, desto yngre barnet är desto lättare har de 

att få en högre stressnivå. Dock påverkas stressnivån inte bara av barngruppens storlek, utan 

kan även påverkas av antalet vuxna. Antalet barn i barngruppen påverkar den sociala 

relationen mellan vuxna och barn, vilket i sin tur också påverkar barns lärande och utveckling 

(Ibid).   

 

Tony Munton, Ann Mooney, Peter Moss, Pat Patrie, Alison Clark och Janette Woolner (2002) 

förklarar att färre barn per vuxen kan ge positiv inverkan på barn som vistas under heldagar 

på förskolan. Det finns tecken på att pedagogers stressnivåer påverkas av antalet barn i 

barngruppen och att det även försämrar arbetsvillkoren (Ibid). Williams, Sheridan 

och Pramling-Samuelsson (2016) skriver hur forskning pekar på att kompetens i arbetslaget är 

en viktig faktor vad det gäller kvaliteten i förskolans verksamhet. Lösningen för att öka 

kvaliteten ligger inte endast i att öka antalet utbildade pedagoger, utan också i att minska 

barngruppernas storlek (Ibid). Åsa Ljunggren (2013) förklarar att det inte alltid behöver vara 

till sin fördel att vara fler i arbetslaget för att kvaliteten ska bli bättre i verksamheten. I en 

studie som gjorts av författaren framkommer det att pedagoger föredrar mindre barngrupper 

än fler anställda och att barn blir mer stressade av allt för många vuxna i dess omgivning 

(Ibid).  

 

Skolverket (2016) konstaterar att beroende på hur barngruppen organiseras skapas det olika 

förutsättningar för lärande. Williams, Sheridan och Pramling-Samuelsson (2016) förklarar att 

det vid exempelvis stora barngrupper kan uppstå problem med relationsskapande, till exempel 

att barn får många sociala relationer att förhålla sig till (Ibid). Ylva Ellneby (1999) menar att 

det är påfrestande för ett barn att knyta an och förhålla sig till många vuxna och barn 

samtidigt. Barn som fått dela uppmärksamhet med ett större antal barn och många pedagoger 

uppvisar mer apati och nedstämdhet än barn som vistats i mindre grupper (Ibid). Skolverket 

(2016) förklarar att det kan bero på att i stora barngrupper upplevs det svårare att få till 

interaktioner och samtal med enskilda barn, då uppmärksamheten måste fördelas mellan 
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många vuxna och barn samtidigt. Trots denna problematik delar förskolan sällan in de stora 

barngrupperna i mindre grupper under dagen (Ibid).  

	 	



Sara	Törnqvist,	Hanna	Öhlin	 16	

4. Metod 
 
I denna del beskrivs genomförandet av studien samt vilken metod som använts för att besvara 

frågeställningarna. Urvalsgruppen och de forskningsetiska överväganden som gjorts kommer 

också att redovisas.  

4.1 Metod för datainsamling 
 

För att kunna besvara frågeställningarna samt syftet i denna studie används en kvantitativ 

metod baserad på enkäter. Alan Bryman (2011) förklarar att användandet av kvantitativa 

enkätstudier ger möjlighet till att nå ut till fler respondenter under kortare tid samt nå en större 

geografisk spridning. Fördelen är också att enkäter ger större möjlighet för respondenterna att 

besvara frågorna när de har tid och tillfälle som är passande för dem. Enkäten består av slutna 

frågor vilket också anses upplevas som mindre tidskrävande, vilket gör att det ökar chanserna 

att få in ett högre antal enkätsvar. Utformning av enkäten är webbdesignad vilket förenklar 

administreringen och ger möjlighet att gå ut till olika webbaserade forum (Ibid).  

4.2 Metodologiska överväganden 
 
Anders Arnqvist (2014) förklarar att intervjuer och observationer vanligen används i en 

kvalitativ studie. För att undersöka vårt problem valdes denna metod bort då vi ansåg att den 

inte skulle ge oss de rätta försättningarna för att kunna besvara studiens frågeställningar.  Vi 

valde därför en kvantitativ studie baserat på enkätundersökning, då det var lättare att nå ut till 

flera samtidigt och det ger även en möjlighet till att avgränsa svaren till frågeställningen 

(Ibid). Maria Hjalmarsson (2014) menar att enkäter är en datainsamlingsmetod som är bra om 

studien har en begränsad frågeställning. Enkäter ger en möjlighet till att få ett stort utbud av 

pedagogers åsikter i förskolan. I enkäten används slutna frågor istället för öppna, vilket ökar 

jämförbarheten av svaren då de är förutbestämda svarsalternativ (Ibid). Bryman (2011) menar 

att vanligtvis brukar enkäter bli mer sanningsenliga då de ofta är konfidentiella och forskarna 

har heller ingen påverkan i vad respondenterna svarar under genomförandet. I enkäten blir det 

viktigt att ställa frågor som är tydliga, eftersom att respondenten inte har möjlighet att få hjälp 

med förståelsen av frågorna. Detta kan vara en nackdel med metoden, då respondenterna kan 

ha olika uppfattningar och tolka frågorna olika. Valet av slutna svarsalternativ kan också göra 

att respondenterna väljer ett alternativ som de egentligen inte upplever passar in, då de inte får 

möjlighet att formulera ett eget svar (Ibid). 	
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4.3 Genomförande 
	
I denna del kommer urvalet som gjorts beskrivas, hur utformandet av enkäten gått till, samt de 

forskningsetiska övervägandena och hur de tagits hänsyn till. I den avslutande delen kommer 

en analys av det insamlade materialet och hur den har bearbetats.  

4.3.1 Urval 

De respondenter som ingår i urvalet är medlemmar i en Facebook grupp vid namn 

“Förskoleupproret”. Det är en sluten grupp där medlemskapet måste godkännas av gruppens 

administratörer. Enkäten är riktad mot de som har en anställning på en förskola oavsett 

utbildning. När enkäten skickades ut 2018-04-23 bestod gruppen av 27 515 medlemmar. 

Enkäten avslutades 2018-04-25 och då hade gruppen 27 637 medlemmar. När enkäten 

avslutades hade 858 respondenter svarat på enkäten och skickat in den. Urvalet gjordes på 

grund av att vi ville nå ut till ett stort antal respondenter på kort tid, vilket vi fick möjlighet till 

via denna grupp. Medlemmarna i gruppen kan antas redan vara upprörda över det aktuella 

ämnet som studien berör. Det kan eventuellt kan leda till bias vilket innebär skevhet i studiens 

resultat och kan därför upplevas som icke representativ (Bryman, 2011). Dock visar 

Skolinspektionens (2012) mätningar på att det inte enbart är denna Facebookgrupp som 

upplevt ökad belastning och problematik kring ämnet. Detta har även uppmärksammats runt 

om i hela landet därför kan vi generalisera svaret mot andra studier (Ibid). Det gör att 

sannolikheten för att urvalet av respondenter skulle ha kunnat vinkla resultatet till någonting 

som ej uppmärksammats tidigare inte är lika stor. Medlemmarna i Facebookgruppen fick bli 

representanter för verksamma pedagoger inom svensk förskola.  

4.3.2 Utformandet av enkäten 
	
När vi började forma enkätfrågorna sökte vi inspiration från tidigare uppsatser som gjorts av 

studenter om liknande ämnen. Därefter letade vi information om hur enkätfrågor bör utformas 

vid en kvantitativ studie för att minska risken för skevheter och felaktigheter (Bryman, 2008). 

Vi formulerade sedan frågor i syfte att kunna besvara frågeställningarna och utgick från den 

tidigare forskningen och bakgrunden som beskrivits i detta arbete. Enkäten var uppdelad i 

fyra olika kategorier för att tydligare särskilja de olika områdena och underlätta arbetet vid 

sammanställningen av resultatet. De olika kategorierna är, anställning, stress, arbetsuppgifter 

och verksamheten. Vi skapade enkäten via easyquest.com och det är en hemsida där 

kostnadsfria enkäter kan skapas. Via hemsidan skapade vi först en enkät som användes till en 
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pilotstudie, i denna fick fyra personer medverka och ge respons om hur väl enkäten var 

utformad, hur väl frågorna gick att förstå och om svarsalternativen var lämpliga. När vi fått 

respons tillbaka via pilotstudien redigerade vi enkätfrågorna och framställde den slutgiltiga 

enkätundersökningen. Den slutgiltiga enkäten bestod av 18 frågor.  

4.3.3 Etiska överväganden 
	
Studien utgår från Vetenskapsrådets (2017) codex, vilket är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

respondenten har rätt till att få information om undersökningen. När enkäten lades ut på 

Förskoleupproret medföljde ett informationsbrev (se bil.1)  vilket innehöll studiens syfte och 

på vilket sätt svaren kommer att behandlas. I denna undersökning användes samtyckeskravet 

på det sättet att respondenterna informerades om att deras medverkan är frivillig och att den 

när som helst får avbrytas. Samtyckeskravet innefattar att respondenten måste ge sitt 

godkännande av sitt deltagande i undersökningen. I brevet framgick även att 

konfidentialitetskravet tagits hänsyn till, som innebär att respondenternas personuppgifter och 

enkätsvar behandlades anonymt och inte går att spåra. Allt datamaterial som har samlats in 

kommer att enbart behandlas av oss. När studien är slutförd hanteras all information enligt 

nyttjandekravet, vilket innebär att allt insamlat material kommer att raderas. 

4.3.3.1 General data protection regulation 
	
Eftersom att en ny dataskyddsförordning GDPR träder kraft i kraft 25 Maj 2018 och är under 

den tid vårt arbete utförs kommer denna vara i åtanke när personuppgifter hanteras 

(Datainspektionen, 2018.). Den nya lagen GDPR behandlar personuppgifter och innebär 

stärkta rättigheter av den enskildes personliga integritet vilket ersätter PUL-lagen (Ibid). Dock 

ses inte lagen som något problem i vårt fall, då all data som samlats in är konfidentiell och 

kan inte spåras till enskilda personer.  

4.3.4 Bearbetning och analys av det insamlade materialet 
	
Vi valde att stänga ner enkäten efter 3 dagar då responsen avtagit och det inte inkommit några 

fler svar under de senaste 18 timmarna. Antalet svar vi fått in ansåg vi var tillräckligt för att 

påbörja bearbetning samt analysering av materialet. När enkäten stängdes ner sammanställde 

easyquest.com svaren i enkäten och därigenom kunde vi avläsa hur många personer som hade 

valt varje svarsalternativ. För att få en överblick av hur svaren var fördelade till varje fråga 
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skapades ett dokument i Word och där utformades cirkeldiagram. Alla diagrammen följer 

samma färgskala och varje svarsalternativ har sin egen färg, detta är för att det ska underlätta 

för läsaren att avläsa diagrammet.  I cirkeldiagrammen omvandlades antalet till 

procentfördelning via programmet Excel. I varje diagram presenteras en procentuell 

fördelning av svaren samt antalet i siffror, det är för att tydliggöra fördelningen av 

svarsalternativen.  

	 	



Sara	Törnqvist,	Hanna	Öhlin	 20	

5. Resultat 
 

Här nedan kommer resultatet av enkätfrågorna redovisas med hjälp av cirkeldiagram vilket 

anger både svarsantalet i sifferform och en procentuell uträkning, samt en sammanfattning av 

resultatet under varje figur.	Det kommer först presenteras en bakgrundsdel som innehåller 

frågor som inte knyts inte an direkt till frågeställningarna utan är mer informativa och 

grundläggande för studien. Därefter kommer vardera frågeställning att presenteras under 

respektive rubrik tillsammans med relevanta enkätfrågor som knyter an till frågeställningarna. 

Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning av resultatet som har presenterats. 	

5.1 Bakgrundsinformation 
 

Första bakgrundsfrågan handlade om respondenternas anställningsform och ställdes med syfte 

för att få en överblick av vilken utbildning de hade. Det visade sig att majoriteten av 

respondenterna var anställda som förskollärare och att det enbart var ett lågt antal som inte 

hade utbildning för yrket.  

 

 
Figur 1. Anställningsform 

Resultatet visar att 73% (631 stycken) av respondenterna är förskollärare, 22% (186 stycken) barnskötare, 0% (1 

stycken) är fritidspedagoger, 2% (15 stycken) har en annan lärarutbildning och 3% (25 stycken) är outbildade.  

	
I bakgrundsinformationen ställdes även frågor som handlade om respondenternas upplevda 

negativ stress och psykiska påfrestningar i arbetet. Syfte är att synliggöra i vilken utsträckning 

pedagoger upplever ohälsosam stress och för att kunna fastställa om den beskrivna 

problematiken i studien finns hos respondenterna. Detta ligger till bakgrund för att undersöka 
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om det finns ett samband mellan den negativa stressen, de ökade kraven, stora barngrupperna 

samt tidsbristen vilket anges kunna vara orsaker till pedagogers ohälsa. Resultaten av figur 2 

och 3 visar på att det finns en hög andel respondenter som upplever att de både är negativt 

stressade på arbetet samt känner att det är psykiskt påfrestande för dem. Detta resultat ger då 

denna studie en grund att luta sig tillbaka på, då det finns belägg på att ohälsosam stress hos 

pedagoger i förskolans verksamhet existerar.  

 

	
Figur 2. Negativ stress på arbetet 
Resultatet visar att 19% (167 stycken) upplever sig vara ganska sällan eller aldrig negativt stressade på arbetet. 

81% (690 stycken) av respondenterna uppger att de ganska ofta eller alltid känner sig negativt stressad. 0% (1 

stycken) har inte svarat.  

	

	
Figur 3. Psykisk påfrestning på arbetet 
Resultatet visar att 23% (199 stycken) känner att de ganska sällan eller aldrig känner psykisk påfrestning av 

arbetet.  77 % (657 stycken) uppger att de ganska ofta eller alltid känner att arbetet är psykiskt påfrestande för 

dem. 0% (2 stycken) har inte svarat.	
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5.2 Frågeställning 1 
	
För att besvara frågeställning 1 har vi ställt frågor som riktar sig mot de teoretiska begreppen 

som studien utgår från, vilket är ökade kraven, stora barngrupper samt tidsbrist. Syftet är att 

undersöka om arbetsuppgifterna är relevanta och om det finns tillräckligt med tid till att 

slutföra dem. Vi vill också undersöka om barngruppen och personalantalet har en betydelse 

för om respondenterna upplever verksamheten som stressande. Den första frågeställningen 

löd: Vad i verksamheten upplever pedagogerna som stressande? 

 

Syftet med frågan som redovisas i figur 4 är att undersöka om det finns ett samband mellan 

tid för återhämtning efter arbetet och den upplevda stressen hos respondenterna. Vid 

avläsning av diagrammet kan det ses att majoriteten av respondenterna inte upplever att de 

hinner återhämta sig till nästkommande arbetsdag. 

 

 
Figur 4. Återhämtning efter arbetet 
Resultatet visar att majoriteten av respondenterna 61% (520 stycken) upplever att de sällan eller aldrig hinner 

återhämta sig till nästkommande arbetsdag. 39% (336 stycken) av respondenterna upplevde däremot att de 

ganska ofta eller nästintill alltid hade tid att återhämta sig. 0% (2 stycken) har inte svarat. 

 
I figur 6 redovisas det hur respondenterna upplever att arbetsuppgifterna de har är relevanta 

för yrket. Syftet med frågan är att undersöka om irrelevanta arbetsuppgifter skulle kunna vara 

en bidragande faktor till att stress uppstår i verksamheten. Resultatet visar på att majoriteten 

endast delvis håller med om att deras arbetsuppgifter är relevanta, vilket kan ses som att 

arbetsuppgifternas relevans inte är en av de största faktorerna till stress i verksamheten.  
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Figur 6. Relevanta arbetsuppgifter 

Resultatet visar att 25% (205 stycken) inte upplever att arbetsuppgifterna är relevanta för sitt yrke. 56% (484 

stycken) håller delvis med och 19% (166 stycken) uppger att de tycker att arbetsuppgifterna de har är relevanta. 

0% (3 stycken) har inte svarat.  

  

I figur 7 och 8 presenteras det huruvida respondenterna upplevde att de hade tillräckligt med 

tid för sina arbetsuppgifter gällande pedagogisk dokumentation och pedagogisk planering. 

Dessa frågor ställdes i syfte att ta reda på om respondenterna upplever att de har tillräckligt 

med arbetstid för att genomföra sina arbetsuppgifter som ingår i yrkesuppdraget. Resultatet 

visar att majoriteten av respondenterna uppgav att de inte har tillräckligt med tid för att 

genomföra de två arbetsuppgifterna som ingår i deras uppdrag.  

 

 
Figur 7. Tid för planering 
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Resultatet ovan visar att majoriteten av respondenterna 73% (624 stycken) upplever att de inte har tillräckligt 

med tid för pedagogisk planering. 19% (162 stycken) håller delvis med om att tiden räcker till och 8% (71 

stycken) upplever att tiden är tillräcklig för att hinna med pedagogisk planering. 0% (1 stycken) har inte svarat. 
 

 
Figur 8. Tid för pedagogisk dokumentation 

Resultatet ovan visar att 77 % (659 stycken) håller inte eller inte alls med om att tiden räcker till. 19 % (163 

stycken) anser att de delvis har tillräckligt med tid för pedagogisk dokumentation. 4 % (34 stycken) uppger att de 

håller med eller fullständigt med om att tillräckligt med tid finns. 0 % (2 stycken) har inte svarat.  
 

Anledningen till att frågorna i figur 9, 10 och 11 knyts an till frågeställning 1 är för att kunna 

se om den schemalagda arbetstiden är tillräcklig för att slutföra arbetsuppgifterna eller om 

respondenterna upplever att de behöver komplettera genom att arbeta utanför arbetstid. Syftet 

är också att undersöka om mängden arbetsuppgifter kan påverka att respondenterna upplever 

en oro för att sjukanmäla sig och om det då finns en risk att hamna efter i arbetet.  Resultatet 

visar att majoriteten av respondenterna upplever det inte finns tillräckligt med tid för att 

slutföra sina arbetsuppgifter och att de får arbeta utanför schemalagd arbetstid. Det visade 

också att det finns en oro bland respondenterna att hamna efter med arbetsuppgifterna om de 

väljer att sjukanmäla sig. Detta resultat skulle därför kunna ses som att respondenterna 

upplever verksamheten som stressande, då bristen på tid till att slutföra sina arbetsuppgifter 

var övervägande. 
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Figur 9. Tid för att slutföra arbetsuppgifter 

Resultatet visar att 69% (592 stycken) uppger att de inte har tillräckligt med tid för att slutföra sina 

arbetsuppgifter. 25% (214 stycken) av respondenterna håller delvis med och 6% (50 stycken) upplever att de 

håller med om att arbetstiden är tillräcklig. 0% (2 stycken) har inte svarat. 

 

 

Figur 10. Orolig för att hamna efter vid sjukanmälning 
Resultatet visar att 21% (180 stycken) inte är rädda för att hamna efter med sina arbetsuppgifter om de 

sjukanmäler sig. 34% (294 stycken) håller delvis med och 45% (382 stycken) uppger att de håller med om att de 

har en rädsla för att hamna efter vid sjukanmälan. 0% (2 stycken) har inte svarat. 
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Figur 11. Arbete utanför schemalagd tid 

Resultatet visar att 45 % (390 stycken) anser att de aldrig eller ganska sällan arbetar utanför schemalagd tid. 55 

% av respondenterna (467 stycken) arbetar antingen ganska ofta eller mycket utanför arbetstiden. 0 % (1 

stycken) har inte svarat.  

 

För att undersöka vidare om bidragande faktorer till stress i verksamheten, har frågor som rör 

hur respondenterna upplever att storleken på deras barngrupp är samt om personantalet räcker 

till för barngruppsantalet. Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan dessa 

faktorer i förhållande till den upplevda stressen eller om respondenterna inte upplever det som 

relevant. Resultatet som presenteras av frågorna i figur 12 och 13 visar på att övervägande av 

respondenterna i båda frågorna upplevde att antalet barn i barngruppen var för stor och att de 

inte hade tillräckligt med personal för sin barngrupp.  

 

 
Figur 12. Barngruppens storlek 



Sara	Törnqvist,	Hanna	Öhlin	 27	

Resultatet visar att 7 % (53 stycken) av respondenterna upplever inte att deras barngrupp är för stor. 13 % (109 

stycken) håller delvis med att barngruppen är för stor och 80 % (695 stycken) anser att deras barngrupper är för 

stora. 0 % (1 stycken) har inte svarat.  

 

 
Figur 13. Personalantalets storlek 

Resultatet visar att 71 % (610 stycken) anser att personalantalet inte är tillräckligt i förhållande till antalet barn i 

barngruppen. 20 % (175 stycken) håller delvis med om att personalantalet är tillräckligt och 9 % (72 stycken) 

håller med om att det är tillräckligt. 0 % (1 stycken) har inte svarat.  

 
Figur 5 och 17 har vi valt att knyta an till frågeställning 1 med anledningen till att kunna 

koppla om den eventuella stressen i verksamheten kan påverka barns förutsättningar i 

förskolans verksamhet. Genom resultatet har det kommit fram att majoriteten av 

respondenterna inte ser personalantalet som tillräckligt för att skapa tid för barngruppen och 

heller inte till att skapa enskilda interaktioner med barn. Därför kan det i detta sammanhang 

ses som att tidsbristen är en faktor för vilka förutsättningar barn får i förskolans verksamhet.  
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Figur 5. Tid till barngruppen 
Resultatet visar att 42% (362 stycken) upplever att de inte har tillräckligt med tid att vara i barngruppen. 39% 

(333 stycken) uppger att de delvis håller med om att de har tillräckligt med tid och 19% (161 stycken) anger att 

de har tillräckligt med tid att vara i barngruppen. 0% (2 stycken) har inte svarat. 

 

 
 
Figur 17. Tid att skapa interaktioner 

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna 65% (558 stycken) upplever att de inte har tillräckligt med tid 

för att skapa interaktioner med enskilda barn. 27% (230 stycken) håller delvis med om att de har tid och 8% (69 

stycken) anser att de har tillräckligt med tid för att skapa interaktioner. 0% (1 stycken) har inte svarat. 

 
För att sammanfatta resultatet av första frågeställningen kan vi se i figur 6 att majoriteten av 

respondenterna upplever att deras arbetsuppgifter är relevanta för deras yrke, dock visar figur 

7, 8 och 9 att arbetstiden inte är tillräcklig för att hinna med sina arbetsuppgifter. I figur 10 

och 11 visar det sig att respondenterna ganska ofta arbetar utanför arbetstid och är oroliga för 

att hamna efter med sina arbetsuppgifter vid sjukfrånvaro. En stor mängd av respondenterna i 

figur 12 håller med om att barngruppen är för stor och i figur 13 håller de inte alls med om att 

personalantalet är tillräcklig för antalet barn i barngruppen. Resultatet i figur 5 visar att 

respondenterna upplevde att de delvis hade tillräckligt med tid att vara i barngruppen, 

samtidigt visade det i figur 17 att de inte hade tid att skapa interaktioner med varje enskilt 

barn.  

5.3 Frågeställning 2 
	
För att besvara frågeställning 2 har vi ställt frågor som är av syfte att undersöka hur 

respondenterna upplever att deras egna stress eventuellt kan påverka den pedagogiska 
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verksamheten. Den andra frågeställningen löd: Hur ser pedagogerna på relationen mellan 

den upplevda stressen och den pedagogiska verksamheten som barnen erbjuds? 

 

Syftet med att ställa frågorna som presenteras i figur 14 och 15 är för att kunna undersöka om 

det finns ett samband mellan den upplevda stressen och förutsättningarna barn får i 

verksamheten. Resultatet visar att majoriteten av respondenterna upplever att de inte har 

möjlighet att ge lika förutsättningar till alla barn i verksamheten, sett till antalet barn i 

barngruppen. Det visar sig också att barnantalet har effekt på huruvida respondenterna 

upplever att de kan ge möjligheter till att följa läroplansmålen. Detta kan tolkas som att 

förutsättningen till utveckling och lärande kan påverkas av barngruppens storlek.  

 

 
Figur 14. Förutsättningar oavsett antal barn 

Resultatet visar att 95 % (816 stycken) respondenterna inte håller med eller inte alls med om att det ges samma 

förutsättningar i förskolan oavsett antalet barn i barngruppen. 4 % (31 stycken) håller delvis med och 1 % (9 

stycken) håller med eller håller med fullständigt om att det ges samma förutsättningar. 0 % (2 stycken) har inte 

svarat.  
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Figur 15. Förutsättningar till läroplanens mål 
Resultatet visar att 2 % (16 stycken) inte håller med eller inte håller med alls om att storleken på barngruppen 

påverkar förutsättningar för lärande och utveckling. 8 % (73 stycken) har svarat att de delvis håller med och 89 

% (768 stycken) håller med eller håller med fullständigt om att det påverkar förutsättningarna. 0 % (1 stycken) 

har inte svarat.  

 

Frågorna som presenteras i figur 16 och 18 ställs med syfte till den andra frågeställningen på 

grund av att de behandlar relationen mellan den negativa stressen och hur det ges 

förutsättningar till att skapa en stressfri miljö. Resultatet i dessa figurer visar att en stor andel 

respondenter håller med om att deras negativa stress påverkar barn och att de inte har en 

möjlighet till att skapa en stressfri miljö. Därför kan den negativa stress som finns hos 

respondenterna påverka den pedagogiska verksamhet som erbjuds.  

 

 
Figur 16. negativ stress påverkar barn i verksamheten 
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Resultatet visar att 1 % (7 stycken) inte håller med om att barn blir påverkade om negativ stress uppstår hos den 

enskilde pedagogen. 10 % (86 stycken) håller delvis med om att det påverkar barn och 89% (763 stycken) håller 

med om att det påverkar barnet. 0 % (2 stycken) har inte svarat. 

 

 
Figur 18. Möjlighet till en stressfri miljö för barn 
Resultatet visar att 64 % (553 stycken) inte håller med om att de har möjlighet att skapa en stressfri miljö för 

barnen. 31 % (261 stycken) håller delvis med och 5 % (41 stycken) håller med eller fullständigt med om att de 

har möjlighet till detta. 0 % (3 stycken) har inte svarat.  

 

För att sammanfatta den andra frågeställningen kan det ses i figur 14 och 15 att 

respondenterna inte alls håller med om att barn får samma förutsättningar oavsett antalet barn 

i barngruppen. Majoriteten håller fullständigt med om att antalet barn i barngruppen påverkar 

vilka förutsättningar de får till utveckling och lärande. Figur 16 och 18 visar att merparten av 

respondenterna inte håller med om att det finns möjlighet till att skapa en stressfri miljö i 

verksamheten och att deras egna negativa stress påverkar barn. 

6. Diskussion 
	
Här nedan kommer det först föras en diskussion av resultatet som framkommit av 

enkätundersökningen. Sedan kommer vår metoddiskussion redogöras, där lyfter vi fram 

kritiska punkter i vår studie. Det presenteras i de 3 följande rubrikerna, enkät med slutna 

frågor och metodologiska övervägande, Urval samt reliabilitet och validitet. Avslutningsvis 

sammanfattas allting och förslag för vidare forskning lyfts fram.  
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6.1 Resultatdiskussion  
	
I figur 2 har det visat mycket tydligt att pedagoger känner negativ stress, vilket enligt 

Vårdguiden (u.å.) kan uppkomma vid pressade situationer i antingen sociala sammanhang 

eller av hög belastning i arbetet. Det kan enligt vår tolkning leda till konsekvenser både för 

verksamheten och pedagogerna, då negativ stress enligt respondenterna i figur 16 påverkar 

barns förutsättningar. Negativ stress utsöndrar höga stresshormoner och kan inte kroppen 

återgå till sina normala värden kan det då ge negativa effekter (Danielsson, Heimersson, 

Lundberg, Perski, Stefansson & Åkerstedt, 2012). Aronsson, Astvik och Gustafsson (2010) 

menar att det exempelvis kan vara att kroppen inte återhämtat sig ordentligt, vilket 

majoriteten av respondenter i figur 4 visade sig uppleva att de inte gjorde.  Om pedagogerna 

inte får möjlighet att återhämta sig menar Danielsson, Heimersson, Lundberg, Perski, 

Stefansson och Åkerstedt (2012) att det kan leda till stressrelaterade sjukdomar, vilket Koch 

(2015, 2 september) menar är en orsak till de ökade sjukskrivningarna i Sverige. Dock menar 

personalchefen Anette Målstedt som Koch (2015, 2 september) intervjuade, att 

undersökningar som gjorts på orsaker till sjukskrivningarna visar att det beror på privata skäl 

och inte arbetet i sig. I figur 2, 3 och 4 kan det dock tolkas att sjukskrivningarna i förskolan 

har ett samband med den negativa stressen, psykiska påfrestningen och bristen på 

återhämtning av arbetet, vilket Koch (2015, 2 september) också menar är den främsta orsaken. 

Sjödin, Kjellberg, Knutsson, Landström och Lindberg (2012) menar att en hög stressnivå i 

arbetet och bristen på återhämtning efter arbetet kan vara en bidragande orsak till att ett stort 

antal pedagoger sjukskriver sig. Vilket enligt vår tolkning kan ses som att en stor andel av de 

respondenter i figur 2, 3 och 4 ligger i riskzon för att bli sjukskrivna, då de uttrycker att de 

utsätts för en stor mängd ohälsosam stress.  

 

I enkätundersökningen har majoriteten av respondenter i figur 6 svarat att de delvis håller med 

om att deras arbetsuppgifter är relevanta för yrket, vilket också Blohm (2017, 28 september) 

förklarar att vissa delar av arbetsuppgifterna anses enligt pedagoger irrelevanta för yrket. De 

uppgifter som är relevanta för yrket är pedagogisk dokumentation och planering för den 

pedagogiska verksamheten (William, Sheridan & Pramling-Samuelsson, 2016). I figur 8 och 

9 nämner även respondenterna att detta är något de inte hade tillräckligt med tid för att utföra. 

William, Sheridan och Pramling-Samuelsson (2016) förklarar att det kan bero på att det lagts 

större vikt vid dessa arbetsuppgifter och tiden anses inte räcka till för att kunna fullfölja alla 
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arbetsuppgifterna under arbetstiden som är avsatt, vilket också visas i figur 9, 10 och 11. I 

dessa figurer har respondenterna svarat att de inte hinner med sina arbetsuppgifter, att de 

känner rädsla för att hamna efter om de sjukanmäler sig och att de ofta arbetar utanför 

schemalagd arbetstid. Aronsson, Astvik och Gustafsson (2010) skriver att vid hög 

arbetsbelastning är det ett vanligt förekommande att arbeta utanför schemalagd arbetstid för 

att kompensera det som inte hanns med under arbetsdagen. 

 

Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska ett kontinuerligt arbete kring 

pedagogisk dokumentation och uppföljning ske av barns utveckling och lärande. Det har dock 

kommit fram i en allmän utvärdering av Skolinspektionen (2012) att alla förskolor inte 

efterföljer dessa. Resultatet i figur 9, 10 och 11 styrker den allmänna utvärderingen på det 

sättet att respondenterna uppgav att de inte har tillräckligt med arbetstid för att fullfölja 

läroplansmålet. Enligt läroplanen har barn rätt till en förskola av god kvalité som bidrar till 

utveckling och lärande, vilket Blohm (2017) menar att alla förskolor inte har. Författaren 

menar vidare att då inte pedagoger hinner med sina arbetsuppgifter tappar de även 

motivationen till att driva en utvecklande förskola av god kvalité. De ökade kraven på 

arbetsuppgifterna tillsammans med tidsbristen som respondenterna upplever, bidrar därför till 

att kvaliteten sänks i förskolan. Barn får enligt vår tolkning därför inte rätt förutsättningar till 

utveckling och lärande, vilket de enligt läroplanens mål är berättigade till.   

 

I figur 12 svarade majoriteten av respondenterna att de upplever att barngrupperna är för stora 

och enligt skolverkets statistik är barngrupperna i dagsläget större än någonsin. En för stor 

barngrupp enligt skolverket är när det överstiger 15 barn och det är vanligt förekommande att 

kommuner överstiger den rekommendationen. En större del av respondenterna uppger i figur 

14 och 15 att de upplever att barns förutsättningar till utveckling och lärande påverkas av hur 

många barn det är i barngruppen. Skolverket (2016) förklarar att om antalet barn i 

barngruppen är för stor bör det ske en förändring, då pedagogerna inte kan stödja barns 

utveckling och lärande enligt läroplanens riktlinjer. I figur 16 svarar respondenterna att de 

upplever att deras negativa stress påverkar barn, Munton, Mooney, Moss, Patrie, Clark och 

Woolners (2002) menar också att pedagogerna kan uppleva en högre stressnivå när det är allt 

för stora barngrupper. Enligt vår tolkning kan Munton, Mooney, Moss, Patrie, Clark och 

Woolners (2002) studie samt respondenternas svar i figur 16 tolkas som att pedagogers 

förhöjda stress i sin tur leds över till barnen vid för stora barngrupper.  Den negativa stressen 
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kan försämra barns villkor i förskolan samt att kvaliteten inte lever upp till den standard som 

den bör uppfylla (Williams, Sheridan och Pramling-Samuelsson, 2016).  

 

I figur 13 svarar respondenterna att de inte upplever att personantalet är tillräckligt för de 

antal barn de har i sin barngrupp, dock är inte alltid lösningen att öka personalantalet för att 

förbättra kvaliteten i förskolan enligt Williams, Sheridan och Pramling-Samuelsson 

(2016).  För många anställda kan enligt Seland (2009) istället leda till att det går åt mer tid till 

administrativa uppdrag och planeringar som gör att tiden i barngruppen minskar. Kilbom mfl. 

(2009) påpekar dock att undersökningar som gjorts visar på att om personantalet är större kan 

det vara till fördel för att det minskar sjukskrivningar, vilket leder till att fler ordinarie 

personal är på plats i barngruppen. Ellneby (1999) förklarar att det är svårt att förhålla sig till 

för många relationer samtidigt vilket uppstår om det är för stort antal barn och pedagoger. 

Respondenterna i figur 18 svarade att de har svårt att skapa en stressfri miljö för barn i 

verksamheten och Ljunggren (2013) menar att om det var färre anställda och mindre 

barngrupper skulle det kunna underlätta för pedagoger att skapa en stressfri miljö. 

 

Majoriteten av respondenterna i figur 17 uppgav att de inte hade tid att skapa interaktioner 

med varje enskilt barn, vilket skulle kunna sättas i samband med de stora barngrupperna som 

de uppgav att de hade i figur 12. I läroplanen för förskolan står det alla barn har rätt till att få 

ta del av interaktioner med pedagoger, dock kan det vara svårt som pedagog att skapa 

enskilda interaktioner med barn på grund av stora barngrupper (Skolverket, 2016). 

Respondenternas svar i figur 17 i koppling till läroplanens mål kan då ses som bristfälliga i 

verksamheten.  

6.2 Metoddiskussion  

6.2.1 Enkät med slutna frågor och metodologiska överväganden 
	
När vi valde att använda oss av slutna frågor och förbestämda svarsalternativ gav det inte 

respondenterna möjlighet att ställa följdfrågor och de behövde därför själva tolka frågorna. 

Detta gör att vi inte säkert kan veta hur respondenterna uppfattat frågorna och de begrepp som 

vi använt, utan det har varit upp till var och en att göra sin tolkning. Vi kan heller inte veta om 

respondenterna upplevde att det inte fanns ett svarsalternativ som passade för just deras 

upplevelse, vilket skulle kunna ha begränsat respondentens möjlighet till att besvara frågan. 

Enkätmetoden gjorde även att vi inte hade möjlighet att samla in tilläggsinformation, eftersom 
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att enkätsvaren inte går att spåra till den enskilde respondenten, då vi tagit hänsyn till det 

etiska övervägandet om konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017).   

 

Om vi hade valt att göra kvalitativa intervjuer istället hade vi på ett djupare plan kunnat 

undersöka på vilket sätt respondenterna upplevde stress i förskolan och hur det med deras 

egna ord hade kommit till uttryck. Enkätmetoden begränsade vår studie på det sättet att vi inte 

hade möjlighet att hitta nya faktorer som skulle kunna vara bidragande orsaker till stress i 

förskolan. Om vi valt en annan metod hade det kunnat gett oss flera olika perspektiv på hur 

stress upplevs, i vilka situationer det uppkommer, hur pedagogerna personligen mår och deras 

egna upplevelse av hur barn kan bli påverkade. Dock hade vi inte kunnat nå ut till lika många 

respondenter under den begränsade tiden vi haft och därav inte kunnat kartlägga de stora 

problemområdena på samma sätt som vi nu haft möjlighet till. Vi anser att den valda metoden 

var väl vald då den lagt en grund för att kunna undersöka vidare inom ämnet, då 

problematiken blivit konstaterad via enkätresultatet.  

	

6.2.2 Urval	
	
Vi valde att rikta enkäterna mot en sluten grupp på Facebook vilket gör att bara de som är 

medlemmar i gruppen kunde svara på enkäten. Det innebär att personer som inte är 

medlemmar i gruppen eller är inaktiva på forumet, inte fick möjlighet att delta. En sannolik 

möjlighet finns att medlemmarna i forumet är med i gruppen med anledningen till att de redan 

är missnöjda med arbetssituationen som råder i förskolorna, eftersom gruppen har karaktär av 

att vara en upprors grupp. Det kan ha gjort att personer som inte upplever stress i förskolan, 

inte har kunnat besvara enkäten. Vi är också medvetna att majoriteten av medlemmarna i 

förskoleupproret inte har besvarat enkäten och att ett större bortfall finns. Bortfallet kan bero 

på olika faktorer, exempelvis att medlemmarna som inte besvarade enkäten är inaktiva på 

forumet eller av ointresse inte valde att delta. Det kan också bero på att vi enbart gick ut med 

informationen vid ett tillfälle och därför medlemmarna som inte varit aktiva under den tiden 

missat informationen om enkätstudien. Det finns också en möjlighet att de antal medlemmar 

som valde att delta är upprörda eller är mer engagerade i ämnet, vilket skulle kunna ge en viss 

bias av enkätstudiens resultat. Dock har svaren i enkätundersökningen också visat resultat av 

att inte alla medlemmarna upplevde situationer i förskolan på samma sätt, då svaren varierat. 

Det visar på att respondenterna i enkätundersökningen inte enbart representerades av de som 

upplevde förskolan problematisk, vilket också gör att resultatet som sammanställts till största 
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sannolikhet inte påverkats av urvalet. Det resultat som framkommit i denna studie är i likhet 

med Skolinspektionens (Skolinspektionen, 2012) som gjorts av förskolor i Sverige. Det kan 

tolkas som att resultatet i den här studien inte har påverkats av det urval som gjorts och kan 

därför ges förutsättning till en generalisering. Något vi är medvetna om är att vi inte kan 

säkerhetsställa att de som deltagit i enkäten är anställda på en förskola, då vi ej kan spåra 

personerna. 	

6.2.3 Validitet och reliabilitet  
	
Två begrepp som används inom vetenskaplig forskning är reliabilitet och validitet. Reliabilitet 

handlar om väl ett mått eller en mätning är pålitligt och validiteten handlar i vårt fall om vi 

har tagit ut rätt frågor till vårt aktuella ämne i undersökningen (Bryman, 2011). 

 

Vi har upplevt att det finns begränsad forskning kring ämnet vi har behandlat. Därför har det 

varit problematiskt att hitta olika synvinklar på ämnet och det har försvårat studien något. Av 

den anledningen valde vi att avgränsa studien till några utvalda områden i förskolan som 

enligt tidigare forskning ansågs som stressande faktorer i den pedagogiska verksamheten.  

 

För att skapa ett statistiskt samband mellan svaren i enkätundersökningen kan ett 

sannolikhetstest utföras. Dock valdes detta bort i denna undersökningen eftersom de antal 

svar vi fick ansågs utgöra en tillräckligt god validitet.  

 

För att uppnå en högre reliabilitet av enkäten har vi använt oss av en pilotstudie. De 

medverkandes åsikter i pilotstudien bidrog till att vi kunde utforma enkäterna på nytt. Detta 

var i syfte att öka möjligheterna till att respondenterna fick rätt förutsättningar för att förstå 

frågorna och att svarsalternativen var lämpliga. Vi anser att metoden vi använde är väl 

beskriven och att studien kan genomföras och förstås av någon annan. Dock kan vi inte stå för 

hur andra tolkar texten.  

6.3 Slutsats 
 
Genom resultatet i enkätundersökningen har vi kommit fram till att det inte är 

arbetsuppgifterna i sig som bidrar till stress, utan att det handlar om tiden och de stora 

barngrupperna. Den bristande tiden skulle kunna tolkas utifrån den studie som gjorts av 

skolinspektionen, där pedagoger i förskolan inte hinner med att arbeta kring de nya 



Sara	Törnqvist,	Hanna	Öhlin	 37	

läroplansmålen, vilket enligt Sheridan, Pramling-Samuelsson och Johansson (2009) sätter 

pedagoger i en stressfylld situation. När skolverket också sätter högre press på verksamheten 

krävs det en tydligare struktur i arbetet, dock menar författarna att det inte finns tid till detta 

på grund av de stora barngrupperna. Respondenterna har enligt vårt resultat i figur 9, inte tid 

till att fullfölja sina arbetsuppgifter, vilket kan leda till att kvaliteten minskar i verksamheten. 

Sheridan, Pramling-Samuelsson och Johansson (2009) menar om inte kvaliteten är densamma 

på alla förskolorna får barnen heller inte rätt förutsättningar till utveckling och lärande. För att 

pedagoger ska kunna fullfölja sitt arbete kring läroplanens mål krävs det enligt vår tolkning en 

förändring gällande verksamhetens riktlinjer.  

 

Lösningen bör enligt vår mening ske av våra politiker, eftersom de har ansvaret för förskolans 

kvalitetsredovisning, barngruppens storlek samt personaltätheten (Ekström, 2007). Vi ställer 

oss därför kritiska till hur politikerna hanterar förskolans verksamhet gällande barngruppens 

storlek samt personaltätheten. Med tanke på att det är så många som svarar entydigt i enkäten, 

att de faktiskt inte mår bra av hur förskolans verksamhet ser ut i nuläget. Med tanke på att det 

har startats upp en Facebook-grupp med ett så stort antal medlemmar som gör uppror mot 

dessa frågor, anser vi även att det ger extra belägg för att detta är ett problematiskt område 

(Förskoleupproret, u.å.). 

6.4 Fortsatt forskning  
	
Under studiens gång har vi upptäckt hur lite forskning det finns om stress i förskolan och hur 

det kan påverka barns förutsättningar. Detta ämne behöver enligt vår mening forskas mera 

kring, då det framgår att stressnivån i förskolan inte är hälsosam, varken för barn eller 

pedagoger. Ytterligare någonting som visar på att det behövs mer forskning om ämnet är att 

gruppen förskoleupproret växer för varje dag och att fler tar ställning för att förskolan behöver 

en förändring. Vi känner att om det krävs att det skapas en upprorsgrupp för att en förändring 

ska ske, är det uppenbart ett problem som samhället berörs av och behöver ta ställning till.  

 

För att gå vidare med forskning baserat på den här undersökningen hade observationer och 

intervjuer kunna vara en passande metod, i syfte att gå in mer på djupet om hur stress upplevs 

i förskolans verksamma miljö. Det hade kunnat bli ett komplement för de statistiska svar som 

denna kvantitativa undersökningen tagit fram. På det sättet hade en jämförelse kunnat gjorts 

av både praktiska och statistiska resultat. Genom att komplettera dessa metoder tror vi det kan 

skapas en större förståelse för hur den verksamma miljön påverkas av de stora barngrupperna 
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samt den tidsbrist som pedagogerna upplever. Möjligtvis skulle även observationer kunna ge 

nya infallsvinklar och tydliga exempel på hur stress uppstår i förskolan, samt se barns 

reaktioner och uttryck.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 
 
 
Hej! 

 

Vi är två studenter som utbildar oss till förskollärare på Örebro Universitet och vi är inne på 

sjätte terminen. Vi håller just nu på att skriva vårt självständiga arbete som handlar om hur 

pedagoger i förskolan upplever sin arbetssituation och hur deras eventuella stress kan påverka 

barns förutsättningar till utveckling och lärande.  

 

Vi skulle därför vara väldigt tacksamma om ni som är anställda på en förskola (oavsett 

utbildning) deltar i vår enkätundersökning som endast tar ca 5–10 minuter att göra. Enkäten är 

helt anonym och svaren går inte att spåra till enskilda personer. Svaren kommer att användas 

till att sammanställa ett resultat utifrån samtliga svar som angetts.  

 

Genom att delta i enkätundersökningen ger ni samtycke till att vi får använda svaren i vårt 

självständiga arbete.  

 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar  

Sara och Hanna  
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Bilaga 2. Enkätfrågor 
 
1.Vad är din anställningsform? 
 
Förskollärare   
Barnskötare  
Fritidspedagog  
Annan lärarutbildning 
Outbildad 
 
2. Jag känner mig negativt stressad på arbetet 
 
Mycket sällan eller aldrig 
Ganska sällan  
Ganska ofta 
Mycket ofta eller alltid 
 
3. Jag känner att arbetet är psykiskt påfrestande för mig  
 
Mycket sällan eller aldrig  
Ganska sällan  
Ganska ofta  
Mycket ofta eller alltid 
 
4. Jag upplever att jag hinner återhämta mig till nästkommande arbetsdag 
 
Mycket sällan eller aldrig 
Ganska sällan 
Ganska ofta 
Mycket ofta eller alltid 
 

5. Jag upplever att jag har tillräckligt med tid att vara i barngruppen 
 
Håller inte alls med  
Håller inte med 
Håller med delvis 
Håller med 
Håller med fullständigt  
 
6. Jag upplever att mina arbetsuppgifter är relevanta för mitt yrke  
 
Håller inte alls med  
Håller inte med 
Håller med delvis  
Håller med 
Håller med fullständigt  
 
7. Jag har tillräckligt med tid för pedagogisk planering  
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Håller inte alls med 
Håller inte med 
Håller med delvis  
Håller med  
Håller med fullständigt 
 
8. Jag har tillräckligt med tid för pedagogisk dokumentation 
 
Håller inte alls med  
Håller inte med 
Håller med delvis 
Håller med  
Håller med fullständigt 
 
9. Min arbetstid är tillräcklig för att slutföra arbetsuppgifterna 
 
Håller inte alls med  
Håller inte med  
Håller med delvis  
Håller med  
Håller med fullständigt 
 
10. Jag är orolig för att hamna efter med mina arbetsuppgifter om jag sjukanmäler mig 
 
Håller inte alls med  
Håller inte med  
Håller med delvis  
Håller med  
Håller med fullständigt 
 

11. Jag arbetar ofta utanför schemalagd arbetstid 
 
Mycket sällan eller aldrig  
Ganska sällan  
Ganska ofta 
Mycket ofta eller alltid  
 
12. Jag upplever att antalet barn i min barngrupp är för stor 
 
Håller inte alls med  
Håller inte med 
Håller med delvis 
Håller med  
Håller med fullständigt 
 
 
13. Jag upplever att personalantalet är tillräckligt för de antal barn jag har i 
barngruppen 
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Håller inte alls med 
Håller inte med 
Håller med delvis 
Håller med 
Håller med fullständigt 
 
14. Jag upplever att barn får samma förutsättningar i förskolan oavsett antalet barn i 
barngruppen 
 
Håller inte alls med  
Håller inte med 
Håller med delvis  
Håller med 
Håller med fullständigt  
 
15. Jag upplever att barngruppens storlek påverkar vilka förutsättningar jag som 
pedagog får till att bidra till läroplansmålet om barns utveckling och lärande 
 
Håller inte alls med 
Håller inte med  
Håller med delvis 
Håller med 
Håller med fullständigt 
 
16. Jag upplever att barn blir påverkade om negativ stress uppstår hos mig som 
pedagog  
 
Håller inte alls med  
Håller inte med  
Håller med delvis  
Håller med  
Håller med fullständigt  
 
17. Jag upplever att jag har tid att skapa interaktioner med alla enskilda barn 
 
Håller inte alls med  
Håller inte med  
Håller med delvis  
Håller med 
Håller med fullständigt 
 
18. Jag upplever att jag har möjlighet att skapa en stressfri miljö för barnen 
 
Håller inte alls med  
Håller inte med  
Håller med delvis  
Håller med  
Håller med fullständigt  
 


