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Abstract: 
 

Syftet med denna studie är att få en uppfattning om hur några förskollärares 

arbetsmiljö ser ut. För att besvara syftet har vi genomfört kvalitativa intervjuer med 

fyra verksamma förskollärare i två olika kommuner.  

 

I resultatet framgick det att den befintliga arbetsmiljön i förskolan är präglad av hög 

bullernivå, stress, otillräcklighet och frustration. Några bidragande faktorer till detta 

är barngruppens storlek, bristande resurser och för få samt små lokaler. De 

förskollärare som deltog i studien ansåg att bristen på resurser är det som påverkar 

arbetsmiljön mest, då detta leder till stress och känslan av otillräcklighet. Å andra 

sidan anser deltagarna i vår studie att det positiva väger upp för det negativa. 

Arbetslaget lyfts även fram som en positiv aspekt i arbetet i och med att personalen 

känner trygghet i ett väl fungerande arbetslag. En slutsats som görs är att 

förskollärarna anser att sitt arbete är meningsfullt och en viktig del av samhället, 

vilket gör att de vill fortsätta vara verksamma inom yrket, trots den påfrestande 

arbetsmiljön.  
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1. Inledning  

Den 18 maj 2019 höll Förskoleupproret en manifestation på Stockholms gator, där 

förskollärare, rektorer, barnskötare, lärare och fritidspersonal samlades. De 

manifesterade mot de krav som sätts från riksnivå och de nedskärningar som görs 

på kommunnivå. Deltagarna i manifestationen anser att de har det viktigaste arbetet 

att förbereda barn och unga för framtiden, men även de sämsta förutsättningarna för 

att göra detta. De anser att det måste hända något: 

 

Det är dags för politiker att lyssna på oss som jobbar i förskolan, fritidshem och 

skolan. Vi klarar inte mer besparingar på våra verksamheter. Vi klarar inte heller 

av allt fler statliga uppdrag på förskolan och skolan som ökar vår arbetsbelastning. 

Gränsen är sedan länge nådd för hur mycket man kan spara på verksamheten utan 

att vår arbetsmiljö eller undervisningens kvalitet blir lidande. Det handlar om vår 

rätt att inte bli sjuka av vårt arbete. För samhället handlar det om en förskola och 

skola som har tillräckliga resurser för att förbereda våra barn och unga för 

framtiden (Jansson, A., Nörthen, K., Järking, A., Skytte, A., Larsson, M. & 

Balans, T, 2019).  

 

De debatter om förskolläraryrket som ständigt uppmärksammas i samhället är något 

som påverkar oss som nyblivna förskollärare och som väckt vårt intresse att ta reda 

på vad förskollärarna själva har att säga om sitt yrke. Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning har vi delvis fått se det som samhällsdebatten lyfter i verkligheten och vi 

har även själva upplevt hur arbetsmiljön i vårt framtida yrke kan kännas. Vi har fått 

uppleva något som Aronsson, Astvik och Gustafsson (2010) tar upp, nämligen att 

personalen arbetar intensivare, hoppar över raster och tar med sig arbetet hem. Det 

här sker för att kraven i arbetsmiljön upplevs vara för höga (ibid). 

 

I denna studie har vi valt att fokusera på det vi tror påverkar förskolläraryrket mest, 

nämligen arbetsmiljön. Vad vill några verksamma förskollärare berätta om sin 

arbetsmiljö? Vi vill bidra med en studie som sätter förskollärarnas perspektiv i 

fokus, så att allmänheten kan ta del av några verksamma förskollärares syn på sitt 

arbete i sin befintliga arbetsmiljö. 
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2. Syfte 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur förskolläraryrkets fysiska och 

psykosociala arbetsmiljö1 ser ut, utifrån vad några verksamma förskollärare berättar. 

Vi vill synliggöra några aspekter som påverkar de intervjuade förskollärarnas 

fysiska och psykosociala arbetsmiljö i förskolan. 

 

2.1. Frågeställningar:  

 Vad väljer några förskollärare att berätta om sin fysiska och psykosociala 

arbetsmiljö?  

 Vilka faktorer anser några förskollärare påverkar deras fysiska och 

psykosociala arbetsmiljö?  

 

3. Bakgrund 

I följande avsnitt ges en bakgrund till aktuell samhällsdebatt gällande förskolans 

arbetsmiljö, samt skolverkets riktlinjer för förskolans arbetsmiljö. Därefter ges en 

bakgrund till vad arbetsmiljö innebär och hur det definieras. Avslutningsvis 

definieras några centrala begrepp som används i denna uppsats.  

 

3.1. Förskolans arbetsmiljö  

När Arbetsmiljöverket 2011 inspekterade 177 förskolor i Stockholms-, Uppsalas- 

och Gotlands län, ställdes hela 828 krav på förbättringar, alltså ett snitt på fem krav 

per förskola (Arbetsmiljöverket, 2012). De vanligt förekommande 

arbetsmiljöproblemen i förskolan leder till ohälsa för både vuxna och barn (ibid). 

‘’Förslitningsskador, stress, hög arbetsbelastning och höga ljudnivåer är vanligt 

förekommande arbetsmiljöproblem inom förskolan. Det leder till ohälsa för både 

vuxna och barn’’ (Arbetsmiljöverket, 2011). Detta är något Förskoleupproret har 

anammat och som ligget till grund för att driva samhällsdebatten om förskolans 

arbetsmiljö framåt. Förskoleupproret (2013) är en grupp som grundades med ett 

syfte att förbättra förutsättningarna för pedagoger och barn i förskolan. Gruppen 

finns till som ett stöd för hela landets förskolepersonal som ska kunna diskutera sin 

arbetssituation och enas i kamp för bättre villkor i svensk förskola. Gruppen menar 

                                                           
1 Psykosocial arbetsmiljö innebär allt som har med vår psykiska hälsa på arbetsplatsen att göra. 
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att förskollärare ska våga säga ifrån och på så sätt försöka påverka politiker att satsa 

på förskolan (ibid). Förskoleupproret (2013) har gett förslag på vilka krav som krävs 

för att både barn och personal ska må bra i förskolan. Kraven handlar om att det 

måste bli mindre barngrupper, anpassade lokaler, att det måste finnas tillgång till 

resurser, att personalen behöver få mer planeringstid, få färre kringuppgifter samt 

högre lön. Dessa krav anses leda till en bättre arbetsmiljö som bidrar till att fler 

människor väljer att arbeta i förskolan och att den befintliga personalen vill stanna 

kvar i yrket. 

 

3.1.1. Skolverkets riktlinjer  

Enligt skolverket (2012) ska förskolans lokaler vara trygga, säkra och hälsosamma 

att vistas i. De ska utformas för en varierad verksamhet som stimulerar alla barns 

lärande och utveckling, både enskilt och i grupp. Att förskolans verksamhet bedrivs 

i en trygg och hälsosam miljö är viktigt för både barn och personal. Det är viktigt att 

lokalernas storlek och utformning, miljö och material utformas på ett sätt så att en 

god pedagogisk verksamhet kan genomföras, på ett sätt som underlättar för 

personalen (Skolverket, 2012). Vidare tar Skolverket (2012) upp att barngruppens 

sammansättning och storlek ska anpassas så att både det enskilda barnets och 

gruppens behov kan tillgodoses. Utformningen av barngrupper bör anpassas efter 

personalens kompetens, barnens ålder, barn med annat modersmål och behov av 

särskilt stöd, lokalernas storlek och utformning, samt barnens närvarotider (ibid). 

Dock finns det ingen bestämd gruppstorlek som anses vara optimal, då 

förutsättningarna varierar från grupp till grupp och från en tid till en annan. Med 

andra ord är det lika viktigt att anpassa barngruppens sammansättning som det är 

viktigt att anpassa barngruppens storlek, så att alla barns behov blir tillgodosedda. 

För stora barngrupper kan ge konsekvensen att samspelet mellan personal och barn 

påverkas negativt, genom att vissa barn aldrig blir sedda och känner en otrygghet i 

barngruppen. Stora barngrupper leder också till mer stress och högre ljudnivåer, 

vilket anses påverka verksamheten negativt (Skolverket, 2012). 

 

3.2. Vad innebär arbetsmiljö? 

Arbetsgivarverket (2017) beskriver att en god arbetsmiljö är något som främjar 

verksamhetsutveckling. Arbetsmiljön ingår i den dagliga verksamheten och handlar 
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om de psykologiska och sociala förhållanden som påverkar arbetsmiljön. En god 

arbetsmiljö är ekonomisk lönsamt, samt minskar ohälsa och ökar arbetsglädjen. 

Vidare refererar Arbetsgivarverket (ibid) till WHO:s definiering av arbetsmiljö som 

en benämning på biologiska, medicinska, fysiska, psykiska, sociala och tekniska 

faktorer som påverkar individens omgivning på arbetet. Ytterligare en organisation 

som förklarar begreppet arbetsmiljö är Arbetsmiljöverket i citatet nedan: 

 

Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den 

sociala och tekniska utvecklingen i samhället… Arbetsförhållandena ska 

anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende 

(Arbetsmiljöverket, 2018). 

 

För att få en god arbetsmiljö finns det en grundläggande idé att förebygga 

arbetsmiljöarbetet. Tidigare har enbart den fysiska miljön och ergonomiska frågor 

dominerat detta arbete, medan det på senare år fokuserats mer på de psykosociala 

faktorerna. Arbetsmiljöarbetet regleras nationellt av arbetsmiljölagen, där 

arbetsmiljöverket är den tillsynsmyndighet som ser till att lagen följs. På 

företagsnivå finns det samverkansgrupper eller arbetsmiljökommittéer som ska 

jobba för en god arbetsmiljö. På arbetsplatserna finns det sedan så kallade 

skyddsombud som driver dessa frågor (Winroth & Rydqvist, 2008).    

 

3.3. Centrala begrepp 

Följande centrala begrepp kommer att användas i denna studie:  

Fysiska arbetsmiljön - Är den som ligger närmast till hands, alltså det vi ser, hör och 

luktar. Skyddsombud på arbetsplatser ställer ofta krav på just den fysiska 

arbetsmiljön, för att det finns regler och mätbara gränsvärden för hur denna ska 

utformas (Arbetsgivarverket, 2017). Theorell (2012) beskriver att den fysiska 

arbetsmiljön har påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Genom att till exempel 

sänka ljudnivån blir den psykosociala arbetsmiljön bättre för både personal och 

klienter (barn).   

 

Buller - Menas med oönskade ljud som vi känner oss störda av och ljudnivåer som 

anses vara för höga. Buller kan orsaka vår fysiska och psykiska hälsa genom 
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exempelvis stress, koncentrationssvårigheter och minskad prestationsförmåga, samt 

hörselskador, tinnitus och sömnsvårigheter (Arbetsgivarverket, 2017).  

 

Psykosociala arbetsmiljön - Innefattar enligt Arbetsgivarverket (2017) allt från 

trivsel, meningsfullhet, arbetsuppgifter och inflytande. Alltså allt som har med vår 

psykiska hälsa på arbetsplatsen att göra. Den styrs av faktorer som exempelvis 

organisation, innehåll och upplägg. Även känslan av ett meningsfullt arbete som 

innefattar möjligheter till eget ansvar, inflytande och kontroll över sin 

arbetssituation, är en bidragande faktor. Detta är något som Töres Theorell (2012) 

trycker på, att personens kontroll över sitt arbete påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön. Författaren menar även att balansen mellan ansträngning och belöning 

har en påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Om ledningen får personalen att 

anstränga sig till sitt yttersta och inte belönar dem kan det leda till ohälsa. En dålig 

psykosocial arbetsmiljö bidrar till stress, vilket i sin tur bidrar till olika typer av 

försämrad hälsa (Arbetsgivarverket, 2017). 

 

Stress - Beskrivs som en påfrestning vi utsätts för när krav och förväntningar blir 

för höga jämfört med vad vi klarar av, menar Arbetsgivarverket (2017). Hur du 

upplever stress ser olika ut beroende på vem du är och var du befinner dig i livet, 

därför upplevs arbetssituationer olika. Det är viktigt att poängtera att stress inte är 

en sjukdom, utan något som bidrar till sjukdom. Exempel på sjuktillstånd orsakade 

av stress är utmattningsdepression (utbrändhet) och olika belastningssjukdomar. Vi 

kan klara av kortvarig, även kallad akut stress, men den långvariga (kroniska) 

stressen försämrar vår hälsa både fysiskt och psykiskt (Arbetsgivarverket, 2017). 

Tidiga signaler på en hög stressnivå är bland annat irritation, trötthet, sömnproblem 

och koncentrationssvårigheter (Winroth & Rydqvist, 2008).  

 

4. Tidigare forskning 

I följande avsnitt går vi igenom vad forskningen säger om hur förskolan sett ut 

genom tiderna. Fortsättningsvis tar vi upp vad forskarna kommit fram till om den 

fysiska och psykosociala arbetsmiljön, för att sedan avrunda med forskning gällande 

förskolans arbetsmiljö. Forskningen som presenteras i följande avsnitt är hämtad 

från sökningar i databaserna Libris, DiVA, ECEC-NB, ERIC och Google Scholor.  
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4.1. Förskolan genom tiderna 

I en kvantitativ studie av styrdokument framkommer det att den svenska förskolan 

har utvecklats från att ha sina rötter i Fröbels kindergarten2 till att ingå i det svenska 

utbildningssystemet och kontinuerligt bli granskad av skolverket (Vallberg Roth, 

2001). Under 1800-talet präglades samhället av industrialismen och innebar att 

vårdnadshavare fick mer arbete utanför hemmet. Det ledde till att småbarnsskolan 

helt tog över ansvaret för barnens undervisning, tillsyn och fostran (Vallberg Roth, 

2001). När 1900-talet tog vid grundades enligt Vallberg Roth (2001) ett 

socialpedagogiskt perspektiv i de nu så kallade barnträdgårdarna. Dessa inreddes 

därför så hemlikt som möjligt av lärarinnorna för att främja barnens utveckling och 

lärande. Det socialpedagogiska perspektivet3 ledde även till att lärarinnorna under 

denna tid skulle sjunga psalmer och berätta berättelser för barnen, samt att leken och 

uppfostran var de centrala delarna lärarinnorna fokuserade på (ibid). Vallberg Roth 

(2001) berättar fortsättningsvis att verksamheten sedan går in i ett 

socialpsykologiskt perspektiv mellan år 1900 och 1985. Nu lyfts vikten av 

familjeliv, demokrati, personlighetsutveckling och vård och omsorg om barnen 

fram. Input från psykologer och forskare som Piaget4 och Erikson5 påverkar 

verksamhetens utformning och vardagen ska endast handla om barnens utveckling 

och självständighet.  

 

Förskolläraryrket har förändrats på kort tid, i och med att styrdokument och andra 

texter som framtagits under åren, påverkat och utvecklat verksamheten. Dagens 

förskollärare har även en annan typ av utbildning, jämfört med utbildningen som 

rådde under tidigare årtionden. Yrket har utvecklats från att enbart ta hand om barn 

till att utbilda barn (Larsdotter Bodin, 2017). Förskolans funktion innebär enligt 

Granboms (2011) intervjustudie två olika samhällsuppgifter, nämligen att 

möjliggöra att vårdnadshavare kan arbeta, samt att främja och stimulera barns 

                                                           
2 Det är en pedagogisk verksamhet som grundar sig i Fröbels filosofi, för barn som ännu inte är i 
skolåldern. 
3 Ett socialpedagogiskt perspektiv utgår från individens förutsättningar, motivation och livsvärld.  
4 Piaget är en teoretiker inom ämnena pedagogik och kunskapsteori. Han är mest känd för hans 
teori kring barns utvecklingsfaser som använts inom många skolsystem i världen. 
5 Erikson skapade utvecklingsteorin som går ut på att individen genomgår åtta utvecklingsfaser, 
där varje fas är kopplad till ett specifikt åldersspann. 



 

7 
 

utveckling. Larsdotter Bodin (2017) förklarar genom sin pilotstudie att 

vårdnadshavare ställer mer krav på förskollärarna idag, i form av frågor om och stöd 

i sina vårdnadshavarroller. Vårdnadshavare upplevs ofta som oroliga över sina egna 

kompetenser vad gäller barnens uppfostran och vänder sig därför till förskolans 

kompetenta personal för att få hjälp, tips och stöd (Ibid). Både Granbom (2011) och 

Larsdotter Bodin (2017) menar att detta sätter stor press på förskollärarna, som i 

studierna uttryckt att de ses som modeller för hur vårdnadshavarna i sin tur ska agera 

inför och bemöta sina barn. Kraven på förskollärarnas yrkeskunnande har alltså 

blivit högre (Larsdotter Bodin, 2017). Ahrenkiel, Schmidt, Nielsen, Sommer och 

Warring (2013) stödjer detta i sin artikel, då även de menar att kraven på 

förskollärare ökat allt eftersom yrket förändrats. Forskarna förtydligar vidare att 

förskollärare måste leva upp till de krav som samhället sätter på dem och att det i 

dagens läge innebär att förskollärarna har väldigt stora krav på sig. Larsdotter Bodin 

(2017) håller med om denna sak, men menar även att förskollärarna har stora 

möjligheter att göra förändringar och påverka sin verksamhet, utefter barnens och 

de vuxnas individuella behov och förutsättningar. Hon anser även att reflektioner 

och diskussioner i arbetslagen är viktiga, vilket Hensvold (2011) lyfter i sin 

intervjustudie, där förskollärare alltid använder begreppet vi när de talar om 

förskolans verksamhet. Arbetslaget är det som förskollärarna beskriver som positivt 

med yrket när de pratar om förskolan (ibid). 

 

4.2. Fysisk arbetsmiljö 

En underlagsrapport från kommissionen för jämlik hälsa belyser att det är vanligt 

att anställda utsätts för höga ljudnivåer i arbetslivet, detta sker framför allt inom 

industrin. Dock har det även rapporterats om en ökning inom förskolan och 

grundskolan. För höga ljudnivåer skadar hörseln, det kan orsaka tinnitus och ökad 

ljudkänslighet. Även fast ljudnivåerna inte uppnår nivåer som orsakar skada kan de 

ge störningsupplevelse, sänkt arbetsprestation, ökad arbetsansträngning, trötthet och 

stress (Albin, Gustafsson, Kjellberg & Theorell, 2017). 

 

I Albin, Toomingas och Bodins (2017) litteraturstudie beskriver de att 

kvinnodominerade yrken som utbildning, vård, omsorg och sociala tjänster oftast 

karaktäriseras med en hög fysisk belastning. På dessa arbetsplatser är det färre än 
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övriga på arbetsmarknaden som anger att företagshälsovården besökt eller bedömt 

arbetsplatsen. En analys av arbetsförhållanden, där yrket är kvinnodominerat (mer 

än 90 procent kvinnor), är den negativa stressen högre än i både mansdominerade 

och könsbalanserade yrken. Forskarna visar att kvinnor har ungefär dubbelt så 

många sjukdagar som män, antalet skiljer sig mellan olika sektorer och är högst 

inom landstingskommunala sektorn för båda könen. Mängden anmälda 

arbetssjukdomar som psykiska diagnoser har ökat under 2000-talet bland kvinnor, 

detta gör att var fjärde kvinna anger att hon har besvär med arbetsskador. Det är 

vanligare att män utsätts för buller, men i kvinnodominerade yrken som 

förskollärare, barnskötare och fritidspedagog upplever hälften att de utsätts för 

liknande problem (Albin, Toomingas & Bodin 2017). Varje dag rapporterar även tio 

procent av alla arbetande kvinnor att de lyfter över 15 kg upprepade gånger. Detta 

är särskilt vanligt hos undersköterskor, sjukbiträden, förskollärare och 

fritidspedagoger (ibid). 

 

4.3. Psykosocial arbetsmiljö 

Theorell (2012) definierar begreppet psykosocial som interaktionen mellan psykiska 

och sociala faktorer. Varje psykosocial påfrestning påverkar och förändrar personers 

erfarenheter och leder till att de sociala faktorerna påverkar individen i framtiden. 

Hur en individ klarar av påfrestningar och kan bemästra problem har en betydelse 

för den psykosociala miljön. Individens känsla av kontroll kan variera från ett 

tillfälle till ett annat, beroende på hur mycket individen kan påverka sin situation. 

När påfrestningarna blir externa, med andra ord hamnar utanför individens förmåga 

att själv påverka dessa, kan det leda till kronisk ohälsa (ibid). Det finns ett samband 

mellan arbetsmiljön och individens kontrollbehov, detta visas genom hur de 

anställda upplever sina möjligheter att påverka sitt arbete (Theorell, 2012). I en 

litteraturstudie har Theorell (2006) synliggjort att kvinnor började uppfatta 

försämrad möjlighet att utöva kontroll över sitt arbete inom vård och skola från år 

1977 och dessa kvinnors sjukfrånvaro var den som ökade mest. Tid för planering 

har en avgörande betydelse för att de anställda ska känna kontroll. Att ha minskad 

tid för planering, höga krav och ökad arbetsbelastning är en klassisk spänd 

arbetssituation (Theorell, 2006). Förskolepersonalen klarar av att bita ihop i början 

av nedskärningar eller omorganisationer och när vissa perioder av arbetet är mer 
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krävande och andra är mindre krävande. Det finns alltså en viss kollektiv 

psykosocial marginal för att klara detta men den försvinner successivt. Det kan 

därför ta flera år innan de stressrelaterade sjukdomarna syns (ibid).  

 

Den psykosociala arbetsmiljön har förändrats kraftigt. Med psykosocial arbetsmiljö 

menas samspel mellan sociala och psykiska faktorer, alltså mellan individens 

psykiska förhållanden och omgivningens förutsättningar. Den största betydelsen har 

arbetets psykiska krav och individens möjligheter att påverka situationen, som i sin 

tur är relaterat till långvarig stress (Theorell, 2006). Med för höga krav menas det 

att jobbet anses vara för svårt och att personalen har mer att göra än vad den klarar 

av, samt för stort ansvar. De höga kraven har enligt Theorell (2006) ökat under hela 

90-talet för kvinnor i service- och vårdyrken, men sedan planat ut under 2000-talet. 

Under 60-, 70- och 80-talen var upplevelsen av psykiska krav stabila, alltså varken 

ökade eller minskade under dessa decennier i Sverige. Aronsson, Astvik och 

Gustafsson (2010) lyfter i sina fallstudier de strategier personalen använder sig av 

när kraven blir för höga, dessa är att arbeta intensivare, hoppa över raster och ta med 

sig arbetet hem. Forskarna anser att det krävs vissa förutsättningar från chefer och 

ledning för att personalen ska kunna sätta gränser, stänga av arbetet på den lediga 

tiden och undvika otillräcklighetskänslor. Personalen måste få tydliga mål, resurser 

som matchar kraven och tid för reflektion för att minska de mentala påfrestningarna 

som leder till ohälsa (Aronsson, Astvik & Gustafsson, 2010). 

 

En kunskapsöversikt från Forte visar att det finns vetenskapligt stöd för samband 

mellan dålig arbetsmiljö och psykiska problem (depression, utmattningssyndrom, 

sömnstörningar), samt sjukskrivning eller förtidspension. Riskfaktorer är 

omorganiseringar, psykiskt ansträngande arbete, för höga krav, låg kontroll, och 

obalans mellan ansträngning och belöning. God kontroll och rättvisa kan minska 

risken för sjukskrivning med psykisk sjukdom (Albin, Toomingas & Bodin, 2017). 

Samhället och tillsynsmyndigheter har med årens gång blivit mer 

resultatfokuserade, vilket innebär att man förlitar sig mer på individers emotionella 

arbete. Omsorgsarbeten utförs oftast av kvinnor och är arbeten som på grund av det 

resultatfokuserade samhället blir osynliga och inte värderas (Albin, Toomingas & 

Bodin, 2017). Arbetsutvecklingen under 2000-talet tyder på att det spända arbetet 
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ökar inom kvinnodominerande yrken, på grund av nedskärningar inom den 

offentliga sektorn, som leder till en större arbetsbelastning inom dessa yrken (Albin, 

Toomingas & Bodin, 2017). Kombinationen av höga krav och låg kontroll i arbetet 

betecknas som spänt arbete (Albin, Toomingas & Bodin, 2017). Vidare leder detta 

till stress i och med det minskade inflytandet över sin arbetssituation (Albin, 

Toomingas & Bodin, 2017). 

 

4.4. Förskolans fysiska och psykosociala arbetsmiljö 

Landström, Nordström, Stenudd och Åström (2003) har i sin fältstudie undersökt 

buller på några förskolor och kommit fram till att bullernivåerna alltid ligger i 

närheten av eller över den tillåtna gränsen för att få vistas i under hela arbetsdagar. 

I deras undersökning framgick det att bullernivåerna påverkas betydligt av antalet 

barn i barngrupperna. Forskarna menar att barngrupperna måste bli mindre och att 

förskolans lokaler måste dämpningsåtgärdas så att ljud- och bullernivåerna sänks. 

Förskolepersonalen i studien rapporterade påtagliga besvär i verksamheten såsom 

bullertrötthet, möjlighet att uppfatta tal i omgivningen, möjlighet att prata i 

telefonen, överraskande förändringar av ljud och förutsättningar att gå till andra 

lokaler med lägre ljudnivåer (Landström, Nordström, Stenudd & Åström, 2003). 

Forskarna ser tydligt sambandet mellan besvär av buller i en ogynnsam ljudmiljö 

och personalens fysiska besvär och slitenhet. Det framkommer bland personalen att 

örontrötthet, spänningsvärk, stress och trötthet under både arbetstid och fritiden är 

vanligt. Bullerexponeringen är även så pass påtaglig att personalens fritid inte räcker 

till för återhämtning (ibid).  

 

Pramling Samuelsson, Williams, och Sheridan (2015) har undersökt förskollärares 

möjligheter att utföra sitt arbete i relation till barngruppens storlek, i en studie som 

innefattar både enkäter och intervjuer. Förskollärare jobbar mycket med att dela in 

barnen i mindre grupper, för att fördela de barn som kräver mer än andra lika mellan 

personalen. De menar att den största svårigheten inte är antal barn i barngruppen 

utan vilka barn den består av. Desto fler barn som är i behov av särskilt stöd desto 

svårare är det att få även de små grupperna att fungera (Pramling Samuelsson, 

Williams & Sheridan, 2015). Även om barngruppens storlek inte är det som anses 

vara mest problematiskt anser dock förskollärarna att de är för stora. De mindre 
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gruppindelningarna blir för stora för att det blir för många antal barn per pedagog 

att ha hand om. Förskollärarna i studien menar att de inte får de förutsättningar som 

krävs för att utföra sitt arbete, vilket bidrar till att de känner att tiden inte räcker till 

och upplever stress (Pramling Samuelsson, Williams, & Sheridan, 2015). Detta 

leder till att de prioriterar endast vissa delar av arbetet och det blir omsorgsdelen 

samt värdegrundsarbetet. Enligt France Dawsons (2014) intervjustudie kan endast 

chefer, ledning och politiker påverka de faktorer som krävs för att skapa en god 

arbetsmiljö i förskolan. Detta på grund av att förskolepersonalen påstår att de inte 

kan påverka tillgång till vikarier, tidsbrist, lokalernas utformning och för stora 

barngrupper. Den största utmaningen för att skapa god arbetsmiljö enligt studiens 

deltagare är de stora barngrupperna, då lokalerna inte är anpassade efter dem. Det 

leder till höga ljudnivåer, upplevelse av stress och känsla av otillräcklighet för 

personalen, då de inte hinner se varje enskilt barn (France Dawson, 2014). Vidare 

skriver France Dawson (2014) att förskolepersonalen tycker att ledningen och 

chefen borde ta större ansvar i arbetsmiljöfrågor för att personalens hälsa påverkas 

negativt och kan leda till att de inte orkar vara kvar i yrket. Forskaren menar 

avslutningsvis att det är dags att chefer, ledning och politiker tar ett större ansvar 

över arbetsmiljön i förskolan. Barngrupperna måste bli mindre, vilket även medför 

att ljudnivåerna reduceras. Personalen måste också få hjälp med att möta de ökade 

kraven som bidrar till stress och otillräcklighet, när de icke-pedagogiska delarna av 

arbetet tar tid från att vara i barngrupp (France Dawson, 2014). 

 

5. Teoretiskt perspektiv 

Studiens resultat tolkas och analyseras utifrån det teoretiska perspektivet KASAM. 

I detta perspektiv ingår de centrala begreppen Begriplighet, Hanterbarhet och 

Meningsfullhet, vilka vi tagit stöd i och använt som analysverktyg av studiens 

insamlade data. 

 

5.1 KASAM 

Aaron Antonovsky (2005) har skapat ett teoretiskt verktyg som han benämner 

KASAM. Det syftar till att synliggöra individers känsla av sammanhang utifrån 

olika faktorer. Författaren har delat in KASAM i tre olika teman, dessa är 

Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Winroth och Rydqvist (2008) 
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beskriver KASAM som ett förhållningssätt som synliggör balansen mellan dessa 

teman. Individer kan både ha hög och låg KASAM, vilket beror på hur individen 

uppfattar en aktivitet eller händelse, utifrån begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 2005).  Dessa tre teman är sammanflätade och bygger 

tillsammans upp KASAM och dessa teman pendlar mellan högt och lågt i olika 

tillfälliga situationer och livssituationer. Exempelvis har en hemmafru i 

medelklassamhället hög begriplighet och hanterbarhet men lång meningsfullhet, då 

hon befinner sig i en social roll utan delaktighet i att påverka sin situation 

(Antonovsky, 2005). En individ som har lågt på alla tre teman slutar reagera på 

intryck och världen blir obegriplig. Om individen däremot har högt på alla teman 

känner den känslan av att det går att klara av allt, är engagerad och ger inte upp lätt 

(Antonovsky, 2005).    

 

5.1.1. Begriplighet 

Antonovsky (2005) menar att begreppet Begriplighet syftar på i vilken utsträckning 

individen upplever sina sinnesintryck som begripliga, sammanhängande, 

strukturerade och tydliga. Winroth och Rydqvist (2008) tolkar begreppet 

begriplighet genom att sätta dessa underrubriker, Förståelse, Förmåga att bedöma 

verkligheten och Kognitiva aspekter. Individer med hög känsla av begriplighet 

förväntar sig att intrycken som de möter är förutsägbara. När det dyker upp 

överraskningar anses dessa gå att lösa och förklara (Antonovsky, 2005). En 

förutsägbar arbetsplats som ger en tydlig bild av arbetssituationen och personalens 

plats i den, samt att de sociala relationerna på arbetsplatsen känns trygga och öppna, 

skapar begriplighet (Antonovsky, 2005).  

 

5.1.2. Hanterbarhet  

Hanterbarhet handlar enligt Antonovsky (2005) om till vilken grad individen 

uppfattar att den har tillgång till resurser för att klara av de krav omgivningen ställer. 

Hanterbarhet kan även förklaras med följande begrepp Förmåga att hantera - möta 

olika krav, Strategier samt Metoder och handlingskomponent (Winroth & Rydqvist, 

2008). En hög känsla av hanterbarhet innebär att känslan av att man är ett offer för 

de omständigheter man möter eller tycker att livet behandlar en orättvist inte uppstår 

(Antonovsky, 2005). För att känna hanterbarhet på arbetsplatsen måste vi få de 
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resurser vi behöver för att göra ett bra arbete, så som en god miljö och bra utrustning 

(Antonovsky, 2005). Det krävs även att personerna man arbetar med har samma mål 

och ställer upp när det behövs för att få en god arbetsmiljö. Saker som hotar känslan 

av hanterbarhet är överbelastning utan tillräckliga möjligheter till vila och 

återhämtning, som exempelvis när individer har två arbeten men endast får betalt 

för ett (Ibid). 

 

5.1.3. Meningsfullhet 

Meningsfullhet är det tredje temat inom KASAM som handlar om att individen är 

engagerad och känner meningsfullhet, samt känner en delaktighet i att påverka livet 

(Antonovsky, 2005). Antonovsky (2005) förklarar fortsättningsvis begreppet 

meningsfullhet som en känslomässig innebörd som krävs för att kunna välkomna 

utmaningar, istället för att se allt som bördor. En individ som känner meningsfullhet 

tar sig lättare igenom olyckliga upplevelser för att det anses finnas en mening med 

det som sker. Meningsfullhet beskrivs av Winroth och Rydqvist (2008) som 

Delaktighet, Känsla av att kunna påverka - motivation och Emotionell komponent. 

För att en individ ska känna meningsfullhet i sitt arbete måste yrket ha en social 

status och individen få resurser i form av belöningar och inflytande (Antonovsky, 

2005). Den som på sitt arbete får välja arbetsuppgifter, arbetsordning och takten 

detta ska utföras i upplever arbetet som meningsfullt (ibid).    

 

6. Metod 

I metodavsnittet beskrivs hur vi har gått tillväga i val av undersökningsmetod, val 

av deltagare, utförande av den valda metoden, samt bearbetning av insamlad data. 

Avslutningsvis tas studiens validitet, reliabilitet och de forskningsetiska aspekter 

som beaktats upp.  

 

6.1. Undersökningsmetod 

Metoden vi valt att använda oss av grundar sig i vår intention att lyssna på 

förskollärares perspektiv, tankar, och upplevelser om sitt yrke. Kvalitativa intervjuer 

där just förskollärarnas upplevelser, tankar och perspektiv ska förstås och bidra med 

kunskap ligger därför till grund för denna studie (Kvale & Brinkman, 2015). 

Författarna menar att en kvalitativ studie innebär en mindre mängd resultat som går 
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in på djupet om vad deltagarna vill förmedla, vilket kan resultera i rika och fylliga 

beskrivningar och är fördelen med denna metod. Det är en forskningsmetod som 

“ger ett privilegierat tillträde till människors upplevelse av den levda världen” 

(Kvale & Brinkman, 2015, s.46). Eftersom vi valde att utföra halvstrukturerade 

intervjuer kunde vi behålla fokus på det valda undersökningsområdet. Detta med 

hjälp av de i förväg formulerade frågorna, samt möjligheten att ställa följdfrågor 

under intervjuernas gång (Kvale & Brinkman, 2015). Intervjuerna kan ses som ett 

vanligt samtal men att vi som intervjuare bestämmer samtalets fokus med 

förutbestämda öppna frågor (Kihlström, 2014). Det ger deltagarna stor frihet i vad 

de själva väljer att berätta, samt hur ingående de väljer att berätta (Kvale & 

Brinkman, 2015).               

 

6.2. Urval 

Vi valde att genomföra intervjuer med fyra förskollärare från två förskolor belägna 

i två olika kommuner. Urvalet grundar sig i studiens syfte, där förskollärares 

arbetsmiljö är i fokus, och utbildningskategorin förskollärare blev därför den vi 

aktivt valde. Vi anser att de som kan och vet mest om förskollärares arbetsmiljö är 

utbildade verksamma förskollärare. “Vid kvalitativa intervjuer handlar det om att 

intervjua någon som har erfarenhet av det ämne eller område intervjun ska 

behandla” (Kihlström, 2014, s.49). Förskolorna liksom deltagarna var bekanta för 

antingen den ena eller den andra av oss sedan tidigare. Ett aktivt val gjordes här 

genom att den av oss som inte var bekant med deltagarna sen tidigare var den som 

utförde intervjuerna på dessa personer. På grund av detta kunde tolkningen av 

intervjuerna bli sakliga, utan personliga värderingar av personernas uttryck. 

 

Att förskollärarna arbetar på två olika förskolor i två olika kommuner var ett aktivt 

val för att eventuellt få större variation i intervjusvaren. För att kunna ge större 

generaliserbarhet av förskollärares syn på det undersökta området hade fler 

intervjuer behövts. Vi begränsade oss till fyra intervjuer och anser att antalet 

deltagare var lagom för studiens tidsrymd. Dock menar Kvale och Brinkman (2015) 

att en viss generaliserbarhet ändå är möjlig i och med att de intervjuade 

förskollärarna ingår i en kultur, och därmed påverkas av den. Förskollärare som 
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ingår i samma kultur kan därför antas påverkas på liknande sätt. Förskollärarna som 

intervjuats uppger att de har varit verksamma mellan tre månader och 30 år. 

 

6.3. Genomförande 

Förskollärarna i vår studie tillfrågades om deltagande i studien via mejl och sms och 

informerades sedan om studiens syfte i form av ett informationsbrev6 som bifogades 

i mejlen. I informationsbrevet delgavs information om studiens syfte, att 

intervjuerna skulle spelas in, samt att deltagarna när som helst kunde dra sig ur utan 

att behöva uppge någon förklaring. Deltagarna har även genom informationsbrevet 

fått ta del av forskningsetiska aspekter som denna studie beaktar, detta beskriver 

Kihlström (2014) är väsentligt. Efter att deltagarna godkänt att delta i studien 

bokades tid för intervjuerna in via mejl och sms.  

 

Utifrån studiens syfte utformades intervjufrågor7 som består av sju öppna frågor, 

vilket gav möjlighet till följdfrågor under intervjuns gång. Vi skapade öppna frågor 

för att undvika att styra deltagarnas svar, utan ge dem möjlighet att besvara frågorna 

helt utifrån egna erfarenheter, åsikter och tankar (Kihlström, 2014). Vi fattade 

beslutet att vi inte skulle skicka intervjufrågorna till deltagarna i förväg, på grund av 

att undvika att deltagarna läste på om ämnet i förväg. Innan intervjuerna började 

samlade vi in deltagarnas skriftliga samtycke, alltså de påskrivna 

informationsbreven, för att garantera att de tagit del av informationen. Något vi 

tänkte på var att intervjua förskollärarna en och en för att harmonisera 

maktasymmetrin mellan oss forskare och deltagarna (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Kvale och Brinkman (2015) menar att om vi som intervjuar minskar 

maktasymmetrin och deltagarna känner sig mer jämbördiga minskar risken att 

deltagarna endast uttrycker det som de tror vi vill höra eller anser är ”rätt” svar. 

Under intervjuerna spelades allt som sades in, just för att säkerställa att vi fått med 

allt som deltagarna sagt, men även för att kunna synliggöra de följdfrågor som 

eventuellt ställdes (Kvale & Brinkmann, 2015). Följdfrågor ställdes i intervjuerna 

för att deltagarna skulle förtydliga sina svar eller för att få deltagarna att hålla sig 

                                                           
6 Se bilaga 1 
7 Se bilaga 2 
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till ämnet. Alla fyra intervjuer skedde på en avskild plats där vi kunde föra ett bra 

samtal utan att bli störda (ibid).   

 

Kihlström (2014) lyfter att tidsbrist påverkar intervjutillfället och de svar som ges, 

vilket vi hade i åtanke när vi planerade intervjuerna. Deltagarna informerades om 

att intervjuerna skulle ta ca 45 minuter, medan vår plan var att intervjuerna skulle ta 

ca 30 minuter var. Förskollärarna hade avsatt mer tid till intervjuerna än vad som 

behövdes, vilket skapade en lugn intervjumiljö. I inspelningarna och det 

transkriberade materialet döptes deltagarna till Förskollärare 1, 2, 3 och 4 för att 

avidentifiera dem. 

 

6.4. Databearbetning 

Vi valde att transkribera de fyra genomförda intervjuerna för att sedan genomföra 

en analys. Vi transkriberade intervjuerna dagarna efter genomförandet, genom att 

lyssna på inspelningarna och skriva ned vad som sades. Under transkriberingen 

kunde vi återge vad deltagarna sagt ordagrant i skriftlig form, det vill säga även alla 

pauser, skratt eller harklingar. I resultatet återges det transkriberade materialet utan 

pauser, grammatiska fel och harklingar för att resultatet ska bli begripligt, men även 

för att försöka undvika identifiering av deltagarna (Dovemark, 2014). Vi benämner 

deltagarna som Förskollärare 1, 2, 3 och 4 i det transkriberade materialet, samt i 

studiens presenterade resultat, för att minska risken för identifiering. Dovemark 

(ibid) beskriver fortsättningsvis att det transkriberade materialet inte synliggör den 

sociala närvaron och den interaktion som skedde under intervjutillfället. Det kan 

göra att analysen i denna studie blir mer objektiv, då exempelvis kroppsspråk inte 

synliggörs i det transkriberade materialet. 

 

Den insamlade data från intervjuerna har kategoriserats och analyserat utifrån den 

teoretiska modellen KASAM. Data har kategoriserats utifrån KASAM:s begrepp 

Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet, genom att vi granskat vår data flera 

gånger och markerat de delar vi ansåg hörde ihop med de olika begreppen (Kvale & 

Brinkman, 2014). Detta görs för att kunna identifiera nya mönster för att utveckla 

teorier och tankar kring förskolläraryrket. Syftet med att analysera data är 

framförallt att upptäcka och beskriva okända eller otillfredsställda omständigheter 
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som kan finnas inom yrket (Dovemark, 2014). Studiens resultatdel är strukturerad i 

underkategorierna Fysisk arbetsmiljö och Psykosocial arbetsmiljö där begreppen 

som nämnts ovan ingår. Under dessa kategorier återges deltagarnas tankar och 

åsikter kring deras arbetsmiljö, yrke, samt vilka förutsättningar de har för att kunna 

utföra sitt uppdrag som förskollärare. För att i diskussionen kunna lyfta de mest 

centrala resultaten till diskussion har vi i det avsnittet använt oss av 

underkategorierna Krav och resurser samt Påverkansfaktorer, följt av en Slutsats.  

 

6.5. Validitet och Reliabilitet  

Validitet syftar på studiens giltighet samt att studien undersöker det som den 

uttrycker att den ska göra. Studiens giltighet har ökat genom att en person som är 

vetenskapligt skolad har granskat intervjufrågorna innan intervjuerna genomfördes 

och gav förbättringsförslag. Därefter granskade vi frågorna på nytt och gjorde några 

förbättringar, detta gör att denna studie har innehållsvaliditet (Kihlström, 2014). 

 

Reliabilitet handlar om studiens trovärdighet och tillförlitlighet, alltså syftar det på 

att studiens resultat är tillförlitligt. Kihlström (2014) förtydligar att för att kvalitativa 

studier ska bli trovärdiga måste forskningsförloppet beskrivas på ett noggrant sätt, 

vilket vi anser att vi gjort i studiens metoddel.  

 

I genomförandet av intervjuer är det viktigt att den som intervjuar har fått möjlighet 

att i förväg träna på att leda en intervju, vilket vi har fått göra under vår utbildning. 

Vi valde att spela in intervjuerna vi genomförde, som enligt Kihlström (2014) ger 

högre reliabilitet, eftersom allt som sägs ordagrant fångas upp i inspelningarna. 

Genom att spela in intervjuerna minskade även risken att vi automatisk gjorde egna 

tolkningar av förskollärarnas svar. Det gav oss även möjligheten att synliggöra 

eventuella följdfrågor som ställts under intervjun (ibid). Att samtliga deltagare hade 

erfarenhet av förskolläraryrket och därmed kunde berätta om upplevelser och 

situationer de erfarit bidrar även det till att göra resultatet trovärdigt (Kihlström, 

2014). 
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6.6. Forskningsetiska aspekter 

Det finns många olika lagar, direktiv, riktlinjer och forskningsetiska och 

yrkesetiska kodexar som forskaren bör känna till och beakta i sitt arbete för att 

detta ska kunna utföras på ett både lagligt och etiskt genomtänkt sätt 

(Vetenskapsrådet, 2017, s.9). 

 

Detta ställer krav på oss som forskare, då vi måste ha ett reflekterande etiskt 

förhållningsätt samt agerande (ibid). Vi har däremot valt att använda oss av 

Vetenskapsrådets forskningsetiska krav från år 2002, då vi anser att de är mer 

begripliga för läsaren än de som beskrivs i Vetenskapsrådets dokument från 2017. 

 

Följande forskningsetiska krav har beaktats i denna studie: 

Informationskravet innebär att vi informerat deltagarna om forskningens syfte och 

innehåll, vilket har skett skriftligt i form av ett informationsbrev som lämnats ut till 

de berörda förskollärarna innan intervjuerna utfördes (Vetenskapsrådet, 2002). Vid 

intervjutillfället förtydligade vi även muntligt vad syftet med intervjuerna och 

därmed studien var. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma om de ska delta 

eller inte, samt att vi informerar om att de när som helst får avbryta deltagandet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta har förtydligats både skriftligt i informationsbrevet 

innan intervjuerna utförts och muntligt vid intervjutillfällena. Deltagarna fick lämna 

sitt påskrivna samtycke i samband med intervjuerna.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att personerna som deltar i vår studie ges största 

möjliga konfidentialitet och att personuppgifter inte lämnas ut (Vetenskapsrådet, 

2002). Det insamlade materialet har endast analyserats av oss författare av uppsatsen 

och förvarats oåtkomligt för obehöriga. I studiens transkriberade data från 

intervjuerna har inget som kan identifiera deltagarna eller förskolorna skrivits ut. De 

intervjuade deltagarna benämns i uppsatsen som Förskollärare 1, Förskollärare 2, 

Förskollärare 3 och Förskollärare 4. Förskolorna de olika deltagarna befann sig på 

benämns inte, utan endast att de två förskolorna ligger i kommun 1 och 2, för att 

påvisa att deltagarna jobbar på två olika förskolor. Allt detta för att avidentifiera 

data så att deltagarnas identiteter skyddas så långt som möjligt. 
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Nyttjandekravet innebär att de uppgifter vi samlat in endast används i 

forskningssyfte, vilket är uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002). Detta följs genom att 

vi endast använder oss av den insamlad data i uppsatsen och sedan raderar allt 

material så fort uppsatsen är rättad och godkänd. 

 

 

7. Resultatanalys  

I detta avsnitt redovisas resultatet av intervjuerna med de fyra förskollärarna, de är 

analyserade utifrån begrepp som ingår i den teoretiska modellen KASAM. Dessa 

begrepp är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Avsnittet är indelat i 

rubrikerna Fysisk arbetsmiljö och Psykosocial arbetsmiljö. Begreppen begriplighet 

och hanterbarhet tas upp under rubriken fysisk arbetsmiljö. Hanterbarhet tas även 

upp under rubriken psykosocial arbetsmiljö, samt begreppet meningsfullhet. 

Avslutningsvis sammanfattas studiens resultat. 

 

7.1. Fysisk arbetsmiljö 

Flera av förskollärarna gav uttryck för yrkets komplexitet men beskriver att det i 

förskolan bedrivs undervisning där förskollärare skapar miljöer och planerar 

aktiviteter utifrån barnens intressen. Förskollärare 3 beskriver att förskollärarnas 

kompetens kommer behövas mer när den nya läroplanen träder i kraft i juni 2019. 

Det kan bidra till en högre begriplighet då personalens plats i arbetet blir tydligare. 

Förskollärare 1 påpekar att de ständigt måste hålla sig uppdaterade om forskning 

som berör förskolas värld och barnens utveckling och lärande, vilket tyder på att de 

arbetar vetenskapligt. Vidare lyfter Förskollärare 1 chefens roll i det hela, att det är 

viktigt att ha en chef som ställer frågor och får personalen att reflektera, samt hjälper 

till att lösa de problem som uppmärksammas. Även Förskollärare 3 nämner chefens 

viktiga roll och säger följande: 

 

En chef som faktiskt förstår och ser när det är tufft och som ser när stöd och 

hjälp behövs är viktigt. En bra chef som faktiskt fattar betyder jättemycket 

(Förskollärare 3).  
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Om en arbetsplats tycks vara förutsägbar, med andra ord ger en tydlig bild av 

arbetssituationen, skapas begriplighet. Förskollärare 2 beskriver att yrkets 

arbetsuppgifter framförallt är att hjälpa barnen få syn på sina starka och svaga sidor. 

Alltså hjälpa barnen att utvecklas och lägga grunden till bra framtida 

samhällsmedborgare. Även Förskollärare 4 pratar om det och betraktar sig som 

barnens kompis som är där för att hjälpa dem att utvecklas och lära sig, alltså ska 

barnen förberedas för skolan och sitt livslånga lärande. Förskollärare 4 anser att 

yrket går ut på att skapa förutsättningar för att barnen kan utvecklas, lära sig nya 

saker, samt prata om sitt liv och känslor. De huvudsakliga arbetsuppgifterna anses 

vara omsorg, lärande och undervisning. Dock ingår det även en massa annat inom 

yrket som inte specificeras utan framförs på detta vis: 

 

...samtidigt som man gör en massa andra uppgifter också. Ja, ibland kan det bli 

störande när man är stressad och inte hinner med, då måste man prioritera det 

som faktiskt är viktigt i mitt jobb. Första och främsta är jag förskollärare och 

jag ska vara med barnen och inte torka borden (Förskollärare 4). 

 

Förskollärarna ser sitt yrke som något omväxlande och fritt, för att det finns 

möjlighet att planera verksamheten på eget vis utefter förskolans ramar och 

styrdokument. Det anses vara viktigt att prata om vikten av det personalen gör i 

förskolan. Att de faktiskt förbereder barnen för livet och inte bara för att de ska börja 

skolan. Ett par förskollärare uttrycker skillnaden mellan skola och förskola och 

Förskollärare 4 förklarar förskolans verksamhet som att vara i vardagslivet och 

något som är sammanflätat med utveckling. Förskollärare 1 synliggör exempelvis 

ett friare arbetssätt där dagen disponeras efter personalens tycke och att materialet 

som används i undervisningen inte är lika styrt och fast som i skolans värld.  

 

De sociala relationerna måste kännas trygga och öppna på arbetsplatsen för att 

begriplighet ska kunna skapas. I yrket möts förskollärare hela tiden av nya 

utmaningar, olika barn, föräldrar och personal där allt ska fungera. Det kan leda till 

låg begriplighet, då personalens intryck blir ostrukturerade och osammanhängande 

i och med detta. Yrket består alltså av många olika bitar och handlar inte bara om 

arbetet med barnen. Samtliga förskollärare berättar om en hel del övriga 

arbetsuppgifter. Exempel på övriga arbetsuppgifter är att plocka porslin, duka bord, 
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hämta matvagnar, torka bord, sopa, skriva ut papper och plocka fram och tillbaka 

material. 

 

Förskollärare 3 synliggör även att de har tillgång till fem dagar per år för att planera 

sin undervisning och att dessa avsedda planeringsdagar, när förskolan stänger 

tidigare, kan höja yrkets status i vårdnadshavarnas ögon. Under intervjuerna 

uttrycks en stolthet över förskolan som skolform och en vädjan till att all personal 

måste hävda sig, för att visa att det förskolan gör är viktigt, då barnen faktiskt 

förbereds för livet. Förskollärare 3 beskriver hur läroplanen har hjälpt dem att 

begränsa deras arbetsbelastning när de känner att den är för hög. De läser läroplanen 

för att utifrån den prioritera vad deras viktigaste arbetsuppgifter är. Förskollärare 1 

tar upp svårigheten med att kunna definiera exakt vilka arbetsuppgifter yrket 

innefattar, men anser att det viktigaste med yrket är att sätta barnen i första rummet. 

Detta beskrivs så här: 

 

 Jag tänker att vi är ju här för barnen, de är här lika mycket som vi vuxna är. Det 

är de som ska ta med sig erfarenhet och vi ska skapa så bra förutsättningar som 

möjligt för barnen, så att de tycker det är kul att fortsätta lära sig och utvecklas. 

För mig är barnens bästa alltid i fokus (Förskollärare 1). 

 

När Förskollärare 1 sedan uttrycker sig om dokumentation ges inget konkret svar på 

vad det innebär, vilket kan tolkas som ett moment i yrket som innefattar låg 

begriplighet. Dokumentationen beskrivs som något som görs när det hinns med men 

även något som är ett måste för att utveckla verksamheten. Även undervisning 

verkar vara ett moment i yrket som innefattar låg begriplighet. När förskollärare 4 

uttryckte sin syn på undervisning och under vilka situationer undervisningen sker 

kan det tolkas som låg begriplighet, då det sägs att undervisningen är mer planerad 

på förmiddagen än vad den är på eftermiddagen. Fortsättningsvis beskrivs det att 

undervisning fortfarande sker under eftermiddagen, för att förskollärarna är 

tillsammans med barnen och har möjlighet att hjälpa dem. Den låga begripligheten 

om begreppet undervisning är här synligt i och med att det definieras som att vara 

tillsammans med barnen och vid behov hjälpa dem men inte något mer konkret än 

så.  
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Förskollärare 1 beskriver den fysiska arbetsmiljön som något att ha i åtanke, 

speciellt att förskolan är gammal och att lokalerna inte är optimala vad gäller antal 

rum och dess storlek. Förskollärare 1 pratar mycket om barngruppens storlek och 

hur det påverkar verksamheten samt personalen. Barngruppernas storlek är en faktor 

som påverkar förskollärarnas hanterbarhet. Det anses leda till höga ljudnivåer då 

det är svårt att dela upp barngruppen i förskolans lokaler. Förskollärare 1s barngrupp 

består av 20 barn, vilket i sig inte anses vara en bra förutsättning. Även om de delar 

upp barngruppen i mindre grupper räcker inte personalen till och det blir för många 

barn i varje grupp. Citatet nedan synliggör förskollärare 1’s åsikter om detta: 

 

 Så är alla barn här känns det tufft för man hinner inte med att vara med alla barn 

på det sättet man hade önskat. Men som till exempel större barngrupper det vet vi 

att det kan inte vi påverka jättemycket. Det är som det är så ser det ut i alla 

förskolor nu. Det blir större barngrupper det vet vi ju, sen kan man tycka det är 

jättetråkigt men samtidig så nu har vi 20 barn i barngruppen då får man anpassa 

sig efter det och jobba efter de förutsättningarna (Förskollärare 1). 

 

Förskollärare 2 delar bilden av en högljudd, stressig och frustrerande arbetsmiljö, 

detta på grund av en allt för stor barngrupp, som leder till en känsla av otillräcklighet. 

Förskollärare 4 beskriver också en arbetsmiljö som är högljudd och som medför 

hörselförändringar på grund av antal barn i barngruppen. Arbetsmiljön är även så 

pass stressig att personalen har haft svårt att slappna av efter arbetstid, samt haft 

sömnproblem. Att det inte finns tillräckliga möjligheter till vila och återhämtning är 

tecken på låg hanterbarhet. Förskollärare 1 ger fortsättningsvis uttryck av en 

otillräcklighet i jobbet med de indelade barngrupperna, då dokumentationen ska 

hinnas med i form av foton, filmer och anteckningar. Otillräckligheten gör sig även 

synlig när det är dags för personalen att gå på rast. Utöver det lyfts andra 

arbetsuppgifter upp som kan bli stressmoment, exempelvis att hinna duka. Dock har 

de en elevassistent på Förskollärare 2s avdelning som löser den delen. Vikten av att 

få dagarna att gå runt och att barnen ska få ut något av sin tid på förskolan lyfts fram 

av Förskollärare 1. För att detta ska vara möjligt menar Förskollärare 1 att de 

ekonomiska resurserna spelar en stor roll. Arbetslaget som har många idéer och 

tankar blir ofta stoppade, då pengarna eller andra resurser inte räcker till. Detta är 

ett typiskt exempel på låg hanterbarhet, då personalen höga ambitioner trycks undan 

och känslan av otillräcklighet väcks. En hel del övriga arbetsuppgifter som också 
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leder till stress påpekas, som att plocka porslin, duka bord, hämta matvagnar, torka 

bord, sopa, skriva ut papper och plocka fram och tillbaka material. 

 

Något problematiskt som uppmärksammas är att barnen som är i behov av särskilt 

stöd inte får den hjälp de behöver, på grund av för lite kunskap hos personalen, samt 

en väldig stor brist av resurser för detta inom kommun 1. Att ha stor brist på resurser 

i förhållande till kraven som ställs på personalen bidrar till låg hanterbarhet. 

Förskollärare 2 berättar att de ofta söker resurser men eftersom de konkurrerar med 

andra förskolor som anses ha större behov får de inte den hjälp de behöver. Det 

uttrycks frustration över att barnen far illa och det påverkar inte bara ett barn utan 

hela barngruppen. Personalen provar sig fram och letar kunskap på egen tid, för att 

själva försöka hjälpa och stötta dessa barn: 

 

Jag har en kompis som är specialpedagog, vi går ut och fikar och då frågar man 

henne en massa jobbsaker, kan du hjälpa mig med tips på hur jag kan göra här. 

Mycket får man lägga ner av sitt privatliv tycker jag för att komma på hur man 

ska göra. Man använder barnen som försökskaniner ibland kan jag tycka. Vi 

provar nya arbetssätt som vi tror kan bli bra men vi har inte riktigt kunskapen utan 

vi provar och blir det inte bra så provar vi något annat (Förskollärare 2).  

 

Yrket överlag uttrycks som att vara sig likt, dock förändras alltid barngruppen, 

vårdnadshavarna, personalen och därmed även de svårigheter som medföljer. Den 

största förändringen inom yrket är enligt Förskollärare 3 dokumentationen som ökat 

mycket under de senaste åren. Yrket förklaras som komplext, då det är många olika 

arbetsuppgifter som ska utföras och personalen behöver ha mycket kunskap. Det 

krävs att personerna i arbetslaget har samma mål och ställer upp när det behövs, för 

att få en god arbetsmiljö som ökar känslan av hanterbarhet. Samtidigt trycker 

Förskollärare 3 på vikten av att ta hjälp i läroplanen, styrdokument och skollagen 

när arbetsuppgifterna blir för många: 

 

Men återigen kolla i läroplanen vad är det som är viktigt vad är det vi ska göra, 

och kan man då skära ner på vissa av arbetsuppgifterna. Ska vi hålla på med 

beställningar, ja vart i läroplanen står det då? (Förskollärare 3).  
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Förskollärare 4 beskriver att verksamheten är lugn när inte alla barn i barngruppen 

är närvarande. Men en vanlig dag när det är många barn blir det mycket ljud, 

stressigt och allt hinns inte med. Detta som tyder på låg hanterbarhet synliggörs i 

citatet nedan:  

 

Det var längesedan vi hade alla barn här så jag glömmer nästan bort hur det är, 

men när alla är här så känns det som wow, wow, wow, jag hinner inte med allt 

och vad ska vi göra? Man känner att oj nu måste jag vara i det rummet, jag måste 

vara i det andra rummet samtidigt och där borta händer det något, då kan det vara 

stressigt, när alla barn är här (Förskollärare 4). 

 

När stressen är framme ska det som är viktigast prioriteras. Det framgick i intervjun 

att Förskollärare 4 lade stor vikt vid att läsa av barngruppen och anpassa 

aktiviteterna till barnen och de närvarande pedagogerna. Det är viktigt att barnen 

känner sig trygga. Om en vikarie är där istället för en pedagog kan den planerade 

undervisningen förändras:   

 

Det var så när en kollega var borta, då tog jag inte det som jag hade planerat. Jag 

tänkte att nej det är tryggare att jag stannar kvar och är med barnen, för jag kan 

inte riktigt lita på att vikarien kan läsa av barnen rätt, och då uppstår det onödiga 

konflikter och sådant (Förskollärare 4). 

 

7.2. Psykosocial arbetsmiljö 

När en barngrupp anses vara krävande och behöver mycket resurser blir jobbet tufft, 

speciellt när barngruppen redan är stor. Personalen jobbar mycket med att dela in 

barnen i mindre grupper för att underlätta arbetet. Men även här uttrycks en känsla 

av otillräcklighet för att räcka till och lyckas pussla ihop alla arbetsuppgifter. 

Otillräckligheten och stressen på grund av att barngrupperna är för stora upplevs 

som det allra jobbigaste:  

 

När man är nära att liksom krascha det är ju när man har känt att nej jag hinner 

inte med någonting. Jag tror att vi måste vara tydliga med hur det är och faktiskt 

ser ut. Vi är för bra på att lösa allt i förskolan och vi är fantastiska på att hitta 

lösningar, vilket gör att det inte heller når fram om hur verkligheten är. Men vi 

ska ju lösa det, det är ju så. Vi har ju inte den makten att säga nej men idag har vi 

ingen personal så ni får gå hem, utan vi ska ju lösa dagen så är det. Det krävs 
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väldigt mycket innan chefen kan säga att nej nu får ni faktiskt ringa hem barn 

(Förskollärare 3). 

 

Förskollärare 3 vädjar om att förskollärare ska sluta ”borra ner huvudet i sanden” 

och fortsätta kämpa med de bristande förutsättningarna som råder och istället vara 

ärliga mot sig själva och ledningen för att visa att verkligheten i förskolan är för tuff. 

Det är i sådana situationer viktigt att använda sig av tillbud och lagar, samt vara ärlig 

på de skyddsronder som utförs för att påverka arbetsmiljön. Utifrån detta framgår 

det att hanterbarheten inom yrket är väldigt låg i och med hur det ser ut med tillgång 

till resurser och känslan av otillräcklighet i alla barngrupper. 

 

För att arbetet ska anses vara meningsfullt måste personalen känna att de får 

belöningar och inflytande. Något som framkom under intervjuerna är att 

förskollärarna upplever att yrket blir meningsfullt när barnen ger uttryck för vad de 

har lärt sig. Att barnen har gått framåt i sin utveckling och visar glädje och 

nyfikenhet på att delta i undervisningen. Det beskrivs som något som är roligt, 

givande, utmanande och spännande, just att få se barnen utvecklas till sin fulla 

potential. Barnens utveckling kan tolkas som den del av yrket förskollärarna har 

inflytande över, vilket bidrar till att känna meningsfullhet. Att få vara med i barnens 

utveckling och se när de upptäcker nya saker och tar till sig ny kunskap är det 

Förskollärare 2 värdesätter mest med yrket. Det Förskollärare 1 uppskattar med 

yrket är att få vara med och se hur barnen utvecklas och att det finns nya utmaningar 

varje dag. Meningsfullhet för Förskollärare 3 är också utmaningar, då det anses bli 

alldeles för tråkigt och enformigt utan dem. Det hänger nära ihop med utveckling 

som Förskollärare 3 fortsättningsvis uppskattar i olika former, både vad gäller 

barnen och förskolans verksamhet i sig. Att fastna i gamla strukturer och vanor är 

inget förskolläraren vill. Även den individuella utvecklingen lyfts fram som något 

positivt inom yrket, att en förskollärare aldrig blir färdigutbildad, utan måste ta del 

av ny forskning och lära sig nya saker. På så sätt får förskollärarna vara med och 

välja arbetsuppgifter, något som bidrar till meningsfullhet. 

 

I meningsfullhet ingår känslan av delaktighet och känslan av att kunna påverka, 

vilket arbetslaget bidrar med inom förskolläraryrket. Att ha en bra kommunikation 

i arbetslaget för att kunna diskutera och få stöttning uttrycks vara det allra viktigaste 
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för att känna meningsfullhet inom yrket, just för att ingen ska göra jobbet ensam. 

Det beskrivs som höjdpunkter i yrket när känslan av att personalen får till något 

riktigt bra och når precis dit de vill nå präglar arbetslaget. Förskollärare 3 upplever 

att arbetet med sina kollegor gör yrket meningsfullt, då det behövs för att ha någon 

att reflektera med, någon att lita på, samt känna sig trygg när verksamheten blir tuff. 

Även förskollärare 4 ger uttryck för hur meningsfullt det är att arbeta med kollegor 

som det går att prata med och som gör att ingen får kämpa med arbetet ensam. Att 

det finns en gemensam förståelse som skapar möjlighet att kunna be om hjälp gör 

att känslan av ensamhet inte uppstår.  

 

Det kan tolkas som att alla så kallade ”guldstunder” som förskollärarna berättar att 

de värdesätter i yrket känns som belöningar och gör jobbet meningsfullt. Exempel 

på sådana positiva upplevelser är när vårdnadshavare säger att deras barn lärt sig 

något och berömmer personalen. När vårdnadshavarna visar att de har förtroende 

för personalen och när de uttrycker att personalen gör ett bra jobb, samt säger att 

deras barn trivs på förskolan. Förskollärare 3 beskriver också känslan av att träffa 

på barn, som gått på förskolan tidigare och nu vuxit upp och berättar något de 

kommer ihåg från sin tid på förskolan, som positiva upplevelser. Det som håller 

Förskollärare 3 kvar i yrket är just dessa positiva stunder som upplevs, följande citat 

ger ett exempel på detta: 

 

Man kan känna såhär ahh till jobbet igen då och så kommer man in genom dörren 

på jobbet och så står bara barnen där och säger “heeej” och ger en sådan energi. 

Det är därför jag är kvar i det här yrket, för jag har varit på väg att byta många 

gånger. Men jag kan inte ge upp det här, för det är barnen som är så fantastiska 

och ger en så mycket (Förskollärare 3). 

 

Vidare anser Förskollärare 1 att det som gör yrket meningsfullt är att göra allt för 

barnens bästa, exempelvis hitta på saker som gör att barnen tycker det är roligt att 

komma tillbaka till förskolan. Barnens glädje berättar även Förskollärare 4 om, då 

yrket tycks vara roligt när barnen är glada och smittar av sig av sin glädje. Denna 

meningsfullhet och syn på yrket förtydligas: 

 

Jag tror att det positiva väger mer än det negativa. För att jag vill komma hit, jag 

vill jobba, även fast mina föräldrar frågar mig ‘’ska du inte byta jobb? Det kanske 

är bättre att utbilda sig lite till och gör något annat?’’. Nej säger jag till det, jag 
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vill faktiskt jobba här. Jag vill jobba med barn även fast det kanske är svårt så vill 

jag komma hit. Så på det sättet överväger det positiva det negativa (Förskollärare 

4).  

 

7.3. Sammanfattning 

Förskollärarna har en relativt hög begriplighet av vad deras yrke innebär och vad de 

anser är deras huvuduppdrag som förskollärare, nämligen att tillgodose alla barns 

behov och förbereda dem för livet. De trygga relationerna i arbetslagen 

förskollärarna ingår i bidrar även till begriplighet. Förskollärarnas hanterbarhet 

hotas dock i och med att arbetsmiljön ständigt upplevs som högljudd, stressig, 

frustrerande och bidrar till en konstant känsla av otillräcklighet. Det som 

förskollärarna upplever ger dem meningsfullhet är att vara delaktig i bra arbetslag 

och de ”guldstunder” de beskriver, som exempelvis att mötas av glada barn på 

morgonen.  

 

 

8. Diskussion 

I avsnittet presenteras en metoddiskussion följt av en resultatdiskussion. 

Resultatdiskussionen är uppdelad i rubrikerna Krav och resurser, 

Påverkansfaktorer, samt en Slutsats. Avslutningsvis ges förslag till vidare 

forskning. 

 

8.1. Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra en kvalitativ intervjustudie, då vi ville få fram 

förskollärarnas perspektiv, tankar och upplevelse om sitt yrke för att kunna besvara 

vårt syfte. Kvale och Brinkman (2015) menar att en kvalitativ studie innebär en 

mindre mängd resultat som går in på djupet om vad deltagarna vill förmedla, vilket 

kan resultera i rika och fylliga beskrivningar och är fördelen med denna metod. 

Eftersom metoden inte ger generaliserbar data, kan vi inte säga att det ser ut såhär 

över hela landet, utan endast synliggöra vad några förskollärare har uttryckt. För att 

få ett mer generaliserbart resultat skulle vi behövt intervjua flera förskollärare. 

  

Vi valde att genomföra intervjuer med fyra förskollärare från två förskolor belägna 

i två olika kommuner. Urvalet grundar sig i studiens syfte, där förskolläraryrket är i 
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fokus, och utbildningskategorin förskollärare blev därför den vi aktivt valde. Vi 

anser att de som kan och vet mest om förskolläraryrket är utbildade verksamma 

förskollärare. Vidare har förskollärare även ett större ansvar i förskolans verksamhet 

och vi anser därför att de är mer insatta i yrket. “Vid kvalitativa intervjuer handlar 

det om att intervjua någon som har erfarenhet av det ämne eller område intervjun 

ska behandla” (Kihlström, 2014, s.49). Eftersom förskollärarna som intervjuades var 

kända för oss sedan tidigare kunde detta ha medfört att de var villiga att delge mer 

information till oss och kände sig tryggare under intervjuerna. Förskollärarna som 

intervjuats uppger att de har varit verksamma mellan tre månader och 30 år. Med 

tanke på detta kan resultatet påverkas, då det har olika mycket erfarenhet inom yrket. 

De som har arbetat längre har mer erfarenhet av arbetsmiljön än de som är nya inom 

yrket.  

  

Vi valde att genomföra en halvstrukturerad intervju för att kunna ställa eventuella 

följdfrågor. Detta gjorde att intervjuerna blev mer likt ett samtal där förskollärarnas 

åsikter och tankar var i fokus (Kihlström, 2014). Den halvstrukturerade intervjun 

skapade en fri miljö där förskollärarna själva valde vad de vill dela med sig av och 

hur mycket de vill berätta för oss (Kvale & Brinkman, 2015). Vi skapade öppna 

intervjufrågor för att undvika det Kihlström (2014) säger, nämligen att styra 

deltagarnas svar. Detta undviks när de gers möjligheten att besvara frågorna helt 

utifrån egna erfarenheter, åsikter och tankar. Något vi även tänkte på var att intervjua 

förskollärarna en och en för att harmonisera maktasymmetrin mellan oss forskare 

och deltagarna, något som Kvale och Brinkmann (2015) poängterar. Intervjuerna 

utfördes dessutom på de förskolor förskollärarna arbetar, alltså en för dem känd 

miljö, som vi tror bidrog till att de kunde känna sig trygga och bekväma. 

 

8.2. Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att synliggöra vad några verksamma förskollärare berättar om sin 

arbetsmiljö. Resultatdiskussionen innefattar kategorierna Krav och resurser, 

Påverkansfaktorer och Slutsats. Här lyfts studiens resultat till diskussion i relation 

till tidigare forskning. 
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8.2.1. Krav och resurser  

Det framgick tydligt att alla förskollärare i vår studie ansåg att det fattas resurser för 

att de ska kunna genomföra sitt arbete på bästa sätt. Med resurser menar 

förskollärarna saker som tid, tillgång till specialpedagog och övriga resurser, vilket 

leder till en känsla av otillräcklighet för att de inte kan tillgodose all barns behov. 

Samtliga förskollärare i studien anser att tillgodose alla barns behov är deras 

huvudsakliga uppdrag och när de inte kan göra detta bidrar det till den stress och 

otillräcklighet som de känner. Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) 

menar att den största svårigheten inte är antal barn i barngruppen, utan vilka barn 

den består av. Desto fler barn som är i behov av särskilt stöd desto svårare är det att 

få även de små grupperna att fungera. Förskollärare 2 i vår studie uttrycker 

frustration över att barnen far illa, då det inte får den hjälp de behöver och det 

påverkar hela barngruppen negativt. I Pramling Samuelssons, Williams och 

Sheridans (2015) studie framgick det också att förskollärarna inte får de 

förutsättningar som krävs för att utföra sitt jobb och även här så väcks känslan av att 

tiden inte räcker till. I deras studie framgick det även att detta kan leda till stress. Att 

tiden inte räcker till är något som även förskollärarna i vår studie beskriver. 

Förskollärare 2 har under några tillfällen fått ta med arbetet hem för att hitta egna 

lösningar på problem. Förskollärare 2 har under sin fritid träffat en bekant som är 

specialpedagog för att på så sätt be om hjälp och råd vad gäller barngruppen, då 

dessa resurser inte finns tillgängliga i förskolan. När arbetsmiljön upplevs som tuff 

och för att personalen aldrig ska känna att de är ensamma i sitt arbete lyfter samtliga 

förskollärare vikten av att ha ett bra arbetslag. Arbetslaget tycks vara till stor hjälp 

för att, trots en negativ arbetsmiljö, kunna bidra med en trygghet och underlätta 

påfrestningarna. Utöver arbetslaget tas den positiva aspekten av att ha en chef som 

lyssnar, reflekterar och förstår personalen upp som en viktig byggsten, som 

underlättar i en tuff arbetsmiljö. 

 

Verksamheten beskrivs ofta som stressig, frustrerande och känslan av otillräcklighet 

väcks, då förskolans arbetsmiljö inte stödjer personalen i sitt arbete. Känslorna 

förskollärarna i studien upplever kan enligt Theorell (2012) leda till kronisk ohälsa 

i och med att förmågan att kunna påverka arbetsmiljöns påfrestningar hamnar 

utanför förskollärarnas kontroll. Vår studie visar att kraven har ökat och att 
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arbetsbelastningen har blivit högre enligt de verksamma förskollärarna, vilket leder 

till en obalans mellan krav och hanterbarhet (Albin, Toomingas & Bodin 2017). 

Larsdotter Bodin (2017) beskriver att ett av de nyare kraven som satts på förskolans 

personal är de krav som kommer från barnens vårdnadshavare. De upplever 

orolighet över sina egna kompetenser vad gäller barnens uppfostran och vänder sig 

därför till förskolans kompetenta personal för att få hjälp, tips och stöd (Ibid). Både 

Granbom (2011) och Larsdotter Bodin (2017) menar att detta ökar den stress som 

förskollärarna känner, då de ses som modeller för hur vårdnadshavarna ska bemöta 

sina barn. Förskollärare 3 lyfter de ökade kraven i den nya läroplanen som börjar 

gälla under sommaren 2019 som något positivt. Förskollärare 3 påvisar att ökade 

krav på förskollärarrollen i läroplanen även kan leda till ökad status på yrket, då det 

i läroplanen framgår vilka arbetsuppgifter förskollärarna faktiskt har. Den stress och 

otillräcklighet förskollärarna i vår studie känner i sin arbetsmiljö kan dock vara en 

påföljd av de nya och högre krav som ställs på dem. Detta på grund av att de inte får 

de förutsättningarna och resurser de behöver för att kunna utföra ett bra arbete, både 

gentemot barnen och deras vårdnadshavare. Albin, Toomingas och Bodin (2017) 

menar fortsättningsvis att minskat eller inget inflytande över sin arbetssituation 

leder till stress. Om resurserna är så pass begränsade som förskollärarna i vår studie 

beskriver, så kan det uppfattas som att förskollärarnas inflytande och hanterbarhet 

över förskolans verksamhet är begränsad. Det kan i sin tur bidra till den stress som 

de känner. Förskollärarna behöver alltså få mer inflytande, resurser och 

planeringstid för att aktivt kunna göra en förändring i sin arbetsmiljö.  

 

8.2.2. Påverkningsfaktorer 

Alla förskollärare i denna studie har en begriplighet om vad yrket innebär, dock 

påverkas begripligheten av den fysiska arbetsmiljöns förutsättningar. Exempelvis 

Förskollärare 3 som beskriver att yrket är så oförutsägbart och föränderligt, så att 

det är svårt att känna en konstant känsla av begriplighet. Enligt Förskollärare 3 är 

det den ständiga förändringen av barngruppen, kollegor, vårdnadshavare och 

resurser de faktorer som påverkar begripligheten mest och därmed den fysiska 

arbetsmiljön. Förskollärarna väljer alla att lyfta de negativa delarna av arbetsmiljön, 

kanske för att förskolans arbetsmiljö påverkar hela dess verksamhet och både barn 

och vuxna. 
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I den fysiska arbetsmiljön är det vanligt att anställda påverkas av för höga 

bullernivåer i arbetslivet, detta sker för det mesta inom industrin men har med årens 

gång ökat inom förskola och grundskola. Att vara utsatt för höga bullernivåer under 

en längre tid kan orsaka hörselskador, bullerkänslighet, störningsupplevelser, sänkt 

arbetsprestation, ökad arbetsansträngning, trötthet och stress (Albin, Gustafsson, 

Kjellberg & Theorell, 2017). Deltagarna i denna studie har synliggjort att de 

befinner sig i en arbetsmiljö där bullernivån är så pass påfrestande att de upplever 

stress, hörselnedsättning, ökad arbetsansträngning och trötthet i sitt vardagliga 

arbetsliv. Speciellt Förskollärare 4 som berättade om sin förändrade hörsel, samt 

återkommande sömnsvårigheter, som är en påföljd av en stressig arbetsmiljö med 

höga bullernivåer. Förskollärarna i vår studie påverkas av de höga bullernivåerna på 

samma sätt som deltagarna i Landströms, Nordströms, Stenudds och Åströms 

(2003) studie. De kom fram till att personalen i förskolan får besvär som 

bullertrötthet, hörselnedsättning, samt upplever en svårighet att skapa en miljö som 

sänker bullernivån på arbetsplatsen. De höga bullernivåerna blir en konsekvens av 

att barngrupperna och de lokaler som förskolornas verksamhet befinner sig i inte är 

anpassade efter varandra. Det ska rymmas för många antal barn i för få och små 

lokaler, vilket skapar sämre förutsättningar för en god bullernivå. France Dawson 

(2014) beskriver precis det här, att personalen behöver få hjälp med att sänka 

bullernivåerna, samt att minska barngrupperna. Förskollärare 4 sa i intervjun att de 

är lugnt när inte alla barn är på plats. Barngruppernas storlek är fortsättningsvis inte 

anpassade efter antalet pedagoger som befinner sig i verksamheten. Alla 

förskollärare som deltog i denna studie berättade att det är enligt dem för stora 

barngrupper i förskolans verksamhet. Förskollärare 1 beskriver att de har ca 20 barn 

i sin barngrupp och gör sitt bästa för att minska ljudnivåerna, genom att dela in 

barngruppen i mindre grupper. Dock går det inte att dela in barngruppen i tillräckligt 

små grupper för att sänka ljudnivån, då varken personalen eller lokalerna räcker till. 

Detta har även Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) kommit fram 

till i sin studie. Allt det som nämns ovan, alltså höga ljudnivåer, för små och för få 

lokaler, samt barngruppernas storlek är alla faktorer som påverkar förskollärarnas 

fysiska arbetsmiljö. I denna studie anser förskollärarna att den fysiska arbetsmiljön 

inte är gynnsam. 
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8.2.3. Slutsats 

Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön hänger oupplösligt samman och påverkar 

hela tiden varandra. För att personalen ska ha en god arbetsmiljö måste 

begripligheten (fysisk), hanterbarheten och meningsfullheten (psykosocial) 

upplevas som positiva samtidigt. Den fysiska arbetsmiljön är den som anses vara 

bristfällig och påverkar förskollärarna negativt. Den psykosociala arbetsmiljön 

däremot, som oftast beskrivs som positiv, anses väga upp för det negativa. I studiens 

resultat framkommer det att de positiva upplevelserna av meningsfullhet påverkas 

av den negativa upplevelsen av ständigt låg hanterbarhet i arbetsmiljön. Den 

konstant negativt låga hanterbarheten tar över förskollärarnas känslor för yrket och 

är det som hamnar i fokus, kanske för att hanterbarheten är det som är påtagligt och 

synligt varje dag i verksamheten. Förskollärare 3 som under några tillfällen funderat 

på att byta jobb på grund av den stress och otillräcklighet som upplevs inom yrket, 

visar hur påtaglig den låga hanterbarheten är och hur den ständigt påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön. Förskollärare 4 lyfter dock en annan syn av yrket, just 

att det positiva trots allt anses väga upp för det negativa. Alla fyra förskollärarna 

betraktar sitt yrke som meningsfullt och som en viktig byggsten i samhället, samt 

att yrkets positiva delar som att vara en del av barnens utveckling, väger upp för den 

negativa arbetsmiljö som de befinner sig i. Det här synliggörs genom att deltagarna 

vill fortsätta vara verksamma inom yrket och fortsätta kämpa för att få sina 

verksamheter att gå runt. En annan positiv del av yrket som lyfts av deltagarna i vår 

studie är arbetslaget. Är arbetslaget bra och lätt för förskollärarna att diskutera och 

reflektera i, samt bidrar med trygghet underlättar det när den fysiska arbetsmiljön 

blir tuff. Skillnaderna mellan förskollärarnas åsikter kan antas bero på hur länge 

förskollärarna har varit verksamma, samt hur mycket energi och tid de lägger ned 

på att försöka hantera det negativa i arbetsmiljön. 

 

8.3. Förslag till vidare forskning 

En fundering som väckts i genomförandet av vår studie är att det faktum att samtliga 

intervjuade förskollärare är kvinnor kan tänkas ha påverkat det vi fått berättat för 

oss under intervjuerna, samt studiens resultat. Ett förslag till vidare forskning kan 

därför tänkas vara att ta reda på om det är någon skillnad på hur kvinnliga och 

manliga förskollärare upplever sin arbetsmiljö? Ytterligare ett förslag på vidare 
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forskning kan vara att göra en bredare studie om hur förskollärares arbetsmiljö ser 

ut i hela landet, då vår studie endast bygger på några få utvalda förskollärare. Utöver 

det tycker vi att det skulle vara intressant att undersöka vad övriga grupper som har 

ständig kontakt med förskolans verksamhet tycker och tänker om dess arbetsmiljö, 

som exempelvis rektorer och vårdnadshavare. 

 

Epilog  

Den här studien har väckt tankar hos oss som leder till att vi anser att förskollärarna 

måste berätta och visa omvärlden hur arbetsmiljön i förskolan egentligen ser ut, för 

både personal och barn. Det är förskollärarna som vet hur arbetsmiljön ser ut, hur 

personalen mår och hur barnen påverkas av detta, därför är det även förskollärarna 

som måste lyfta det. Eftersom vi lever i ett allt mer mätbart samhälle, där det är väl 

känt att flera inom yrket blir sjukskrivna och väljer att sluta, är det viktigt att försöka 

få politikerna att lyssna på personalen som vet hur det ligger till. Att arbetsmiljön är 

en bidragande faktor till förskollärarnas ohälsa, samt vilka faktorer i arbetsmiljön 

som påverkar hälsan negativt förblir oftast osynligt i ett mätbart samhälle, då inte 

allt i arbetsmiljön går att mäta. En stor del av arbetsmiljön är den psykosociala delen, 

så som hur personalen klarar av att hantera kraven och hur de upplever stress samt 

otillräcklighet, men detta är svårt att mäta och få synliga siffror på. Det gäller att 

göra den osynliga arbetsmiljön synlig tänker vi, genom att sluta acceptera de 

orimliga kraven, för att på så sätt få politikerna att tänka till. Att sluta acceptera de 

orimliga kraven kan innebära att förskollärarna är ärliga mot sina chefer om vad som 

inte fungerar, att de inte utför arbete som de inte har resurser eller kompetens för, 

samt är öppna för vårdnadshavarna om hur arbetsmiljön påverkar barnen och 

personalen. Politikerna måste förstå att det inte är rimligt att ha en arbetsmiljö som 

innefattar att inte få de resurser som behövs, att inte hinna med att tillgodose alla 

barns behov, att inte hinna se alla barn, eller att vistas i en högljudd miljö åtta timmar 

per dag. För att kunna förbättra den befintliga arbetsmiljön i förskolorna behöver 

chefer, ledning och politiker förstå att det finns ett problem. Det är de som har 

makten att påverka tillgången till vikarier, tidsbrist, lokalernas utformning och för 

stora barngrupper (France Dawsons, 2014). Men politikern kanske inte förstår det 

de inte ser eller upplever som akut? Många av dem har nog inte själva sett eller fått 

känna på förskolans arbetsmiljö med allt vad det innebär… 
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Bilagor: 

Bilaga 1: informationsbrev   

 

Information om medverkan i en intervjustudie 

Vi är två studenter från Högskolan Dalarnas förskollärarprogram som ska skriva 

ett examensarbete och vill därför genomföra denna intervjustudie. Vårt syfte med 

studien är att diskutera och problematisera förskolläraryrket. 

  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Eftersom det är förskolläraryrket som är studiens huvudfokus vill vi gärna 

intervjua dig som är utbildad förskollärare. Intervjuerna kommer att ske på två 

förskolor belägna i två olika kommuner. Vi har ett önskemål om att intervjua två 

förskollärare på varje förskola individuellt. Vid själva intervjutillfället är endast en 

av oss undertecknade studenter närvarande. Beräknad tidsåtgång för intervjun är ca 

45 min och den spelas in. Det inspelade materialet kommer att skrivas ned och 

avidentifieras, samt förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. Så fort 

uppsatsen är inlämnad och godkänd raderas det inspelade och nedskrivna 

materialet.  

  

Skriftligt samtycke lämnas i samband med intervjun. Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 

uppsats vid Högskolan Dalarna och därmed publiceras i databasen DiVA, där den 

ligger tillgänglig för er som önskar läsa resultatet. 

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

  

Med vänliga hälsningar: 

 

  

Ricci Lind (student)              Evelina Hallgren (student)      Ida Byhlin (handledare) 

Telefon: 070-794 16 90         Telefon: 072-722 70 43          Telefon: 023-7784 86 

E-post: h15ricli@du.se          E-post: h15evhal@du.se          E-post: ijs@du.se 

mailto:ijs@du.se
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Skriftligt samtycke till deltagande i intervjustudien 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studiens syfte, samt om hur 

dess material samlas in, bearbetas, handhas och publiceras. Jag är medveten om att 

intervjun är frivillig och att jag när som helst kan avbryta den utan närmare 

motivering. Jag samtycker härmed att delta i denna intervjustudie och därmed även 

till att intervjumaterialet används och publiceras i undertecknades examensarbete. 

 

  

  

Datum:___________________________ 

  

Intervjudeltagarens underskrift:_______________________________ 

  

Namnförtydligande:________________________________ 
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Bilaga 2: Intervjufrågor  

 

Intervjufrågor:  

 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 Kan du berätta lite om ditt yrke, vad innebär det att jobba som 

förskollärare? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter som förskollärare? 

 Hur ser din arbetsmiljö i förskolan ut? 

  Berätta om hur en vanlig dag på förskolan ser ur? 

 Vad upplever du som positivt och negativt med ditt yrke?  

Kan man göra något för att förändra det negativa? 

 Berätta gärna om något du fått uppleva eller kommer ihåg lite extra   från 

din tid som verksam förskollärare? 

Varför sticker just den stunden ut? 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


