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Abstract	
Background: High demands are being placed on the preschool teacher in the 
preschool profession today. The conditions why preschool teachers' should be 
able to offer a good pedagogical activity is the work team's ability to cooperate 
together and also a pleasant working environment. 

Objective: This study aims to increase knowledge of preschool teachers' expe-
riences of their work environment, how it affects them and what is perceived 
to promote a good working climate. 

Method: The study was conducted with qualitative interviews of six preschool 
teachers in the same municipality. The only requirement was that all preschool 
teachers were legitimized. 

Results: The analysis resulted in three categories: Preschool's everyday life, 
physical working environment and psychosomatic work environment. The re-
sult of these categories is that preschool teachers' experienced increased work 
tasks, large children's groups and a lack of time, which resulted in the workload 
being perceived as high This affects the preschool teachers' satisfaction in the 
work in the form of stress and a feeling of inadequacy. Despite a high workload 
in the profession, the result shows that all preschool teachers' felt that they had 
chosen the right occupation in view of the freedom of work and the children's 
contributing joy. 

Conclusions: The conclusions of this study shows that there are high demands 
on preschool teachers' today, but that the joy for the work and the preschool 
children is what contributes to the preschool teachers still remaining in the pro-
fession. 

Keywords: high demands, preschool teachers, time constraints, work environ-
ment, work satisfaction 
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Sammanfattning 
Mycket talar för att det idag ställs höga krav på förskolläraren i förskolläraryr-
ket. Grunden för att förskollärarna ska kunna erbjuda en god pedagogisk verk-
samhet är beroende av arbetslagets förmåga att samarbeta tillsammans och att 
en trivsam arbetsmiljö råder på arbetsplatsen. Syftet med studien är att öka 
kunskapen om förskollärares upplevelser av sin arbetsmiljö, hur det påverkar 
dem och vad som upplevs främja ett gott arbetsklimat.  

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer, där sex förskollärare 
i samma kommun intervjuades. Kravet i studien var att deltagarna var legiti-
merade förskollärare. Resultatet av förskollärarnas upplevda arbetsmiljö visar 
att det råder höga krav på förskollärarna idag. Förskollärarna upplevde ökade 
arbetsuppgifter, stora barngrupper och brist på tid vilket resulterade i att ar-
betsbelastningen upplevdes som hög. Detta påverkade förskollärarnas tillfred-
ställelse i arbetet i form av stress och en känsla av otillräcklighet. Vidare visade 
resultatet att en positiv inställning, ett bra samarbete och möjligheten till egen 
utveckling gynnar både förskollärarens arbetsglädje och arbetsklimatet i verk-
samheten. Trots en hög arbetsbelastning i yrket visar resultatet att samtliga för-
skollärare kände att de valt rätt yrke på grund av arbetets frihet och barnens 
avsmittande glädje.  

Slutsatserna av studien visar att det råder höga krav på förskolläraren i förhål-
lande till de upplevda resurserna. Den positiva inställningen i arbetet och för-
skollärarens inflytande över sin arbetssituation kan betraktas som gynnande för 
både arbetsglädjen och arbetsklimatet. Studiens slutsats visar att glädjen för 
arbetet och barnen är det som bidrar till att förskollärarna fortfarande finner 
motivation i yrket. 

 

Nyckelord: arbetsmiljö, arbetsglädje, förskollärare, höga krav, tidsbrist 
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1 INLEDNING  

Förskolan är idag en verksamhet som ska lägga grunden för barns livslånga 
lärande. Förskollärarens uppdrag utifrån läroplanens intentioner är att verk-
samheten ska vara rolig, trygg och lärorik som i sin helhet ska stimulera barns 
utveckling och lärande (Skolverket, 2018). Kvalitén på verksamheten bestäms 
utifrån hur förskolan klarar av att erbjuda varje barn stöd i deras egen utveckl-
ing (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Höga krav ställs på förskollärarnas 
kompetens och arbete, då det är förskollärarens uppdrag att ge barnen förut-
sättningar att lära och utvecklas redan från tidig ålder (Sheridan, Sandberg & 
Williams, 2015).  

För att kunna prestera bra på arbetet krävs en trivsam miljö, ett arbetssätt som 
fungerar och en arbetsmiljö som känns motiverande (Gotvassli, 2002). Om ar-
betsmiljön upplevs motsvara arbetarens uppfattningar och värderingar ökar 
också motivationen för arbetet. Sheridan, Sandberg och Williams (2015) me-
nar att den pedagogiska kvaliteten är beroende av förskollärarnas engagemang 
och vilka förutsättningar för lärande de skapar för barnen. Den huvudsakliga 
faktorn som påverkar förskollärarens prestationer i arbetet är motivationen och 
arbetsmiljön på arbetsplatsen. Persson och Tallberg-Broman (2019) samman-
fattar i en rapport från Förskoleförvaltningen att det är vanligt att de arbetsmil-
jömässiga förutsättningarna inte motsvarar den avsiktliga utvecklingen av för-
skolan och förskollärarens uppdrag, vilket gör det svårt att uppfylla målen och 
de krav som ställs. 

Utifrån egna erfarenheter finner jag intresse i att undersöka och bidra med en 
ökad kunskap om hur arbetsmiljön upplevs av förskollärare och vad som upp-
levs främja ett gott arbetsklimat. Undersökningen kommer förhoppningsvis 
kunna bidra till en ökad medvetenhet för hur arbetsmiljön ser ut i förskolan 
och hur det främjande arbetet för ett gott arbetsklimat ska fortgå.  

1.1 Syfte 

Syftet är att öka kunskapen om förskollärares upplevelser av sin arbetsmiljö, 
hur det påverkar dem och vad som upplevs främja ett gott arbetsklimat. 

1.2 Frågeställningar 
- Hur upplever förskollärare sin arbetsmiljö i förskolan? 
- På vilket sätt påverkas förskollärare av förskolans arbetsmiljö? 
- Hur arbetar förskollärarna för att främja ett gott arbetsklimat? 
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1.3 Bakgrund 
I följande avsnitt förklaras det hur arbetssituationen och arbetsmiljön ser ut  i 
förskolan utifrån tidigare studier. Även begreppet arbetsmiljö och hälsa besk-
rivs, samt vad som hittills har konstaterats gällande främjandet av ett tillfred-
ställande och motiverande arbete. 

1.3.1 Förskollärarens arbete i förskolan 

Den svenska förskolan har idag utvecklats från att vara en institution för barn-
omsorg till att vara en verksamhet som är inriktad på barns utveckling och lä-
rande, utifrån förskolans styrdokument (Brodin & Renblad, 2015). År 1998 
kom den första nationella läroplanen som vilar på demokratins grund (Skol-
verket, 2018). Enligt läroplanen ska alla barn utifrån deras egna förutsättningar 
få pedagogisk stimulans och stöd i den sociala, kognitiva och språkliga ut-
vecklingen (Brodin & Renblad, 2015). Skollagen avser att utbildningen i för-
skolan ska riktas till att alla barn utvecklar och inhämtar kunskap och värden 
på förskolan (2010:800, se Skolverket, 2018). Förskolan ska enligt läroplanens 
intentioner lägga grunden för barns livslånga lärande. Skolverket (2019a) me-
nar att barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och 
lärande. Därför finns det ett riktmärke för antalet barn i förskoleverksamhetens 
barngrupper. Barn i åldrarna 1-3 år har riktmärke sex till tolv barn. Barn i åld-
rarna 4-5 år har riktmärke 9 till 15 barn. Gällande personaltätheten visar sta-
tistiken att det går 5,1 barn per personal i dagens läge (Skolverket, 2019b). 

Läroplanen utgår från interaktionistiska och sociokulturella teorier, vilket be-
tyder att kunskap skapas i en ömsesidig relation mellan människan och om-
världen (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). Barns utveckling, menings-
skapande och lärdomar är beroende av de erfarenheter och de villkor för lä-
rande som skapas i förskolan. Förskollärarens huvuduppgifter och centrala an-
svar handlar således om att leda målstyrda processer utifrån läroplanens intent-
ioner, ansvara över det pedagogiska innehållet och arbeta målinriktat så att 
varje barns utveckling och lärande främjas. Som professionell förskollärare är 
då ledarskap, pedagogiska kunnande och kunskapen om barns lärande och ut-
veckling de nyckelkompetenser som krävs för att uppfylla arbetets uppdrag 
(Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). 

Grunden till den pedagogiska verksamheten i förskolan är arbetslaget och de-
ras förmåga att kunna samarbeta tillsammans (Sheridan, Sandberg & Williams, 
2015). För att skapa en lärande förskola måste alla lära, både individuellt och 
kollektivt. För ett fungerande arbetslag måste samtliga vara villiga att utbyta 
erfarenheter, ge varandra respons och uppmärksamma varandras kompetenser 
(Gotvassli, 2002). I samspel med varandra ska förskollärarna tillsammans 
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skapa goda förutsättningar för barns välmående, lärande och utveckling (She-
ridan, Sandberg & Williams, 2015). Både barnskötare och förskollärare för-
väntas att arbeta tillsammans som ett team, där förskolläraren har det primära 
ansvaret. Arbetslaget ska tillsammans utveckla ett samarbete, en ansvarsför-
delning och utifrån ett gemensamt syfte erbjuda barnen en god miljö för ut-
veckling, lek och lärande. Förskoleverksamhetens kvalitet blir avgörande för 
arbetslagets pedagogiska samsyn och deras förmågor att fungera som ett team 
tillsammans (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). Förskolechefen har 
också ett ansvar över förskoleverksamhetens kvalitet (Brodin & Renblad, 
2015). Uppdraget som pedagogisk ledare är att ha det övergripande ansvaret 
över hur verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen (Skolverket, 
2018). Förskolechefen ska också enligt Brodin och Renblad (2015) verka för 
att det blir en bra balans mellan läroplanens olika delar i verksamheten.  

1.3.2 Arbetsmiljö  

Världshälsoorganisationen beskriver arbetsmiljön som en sammanfattning av 
biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska fak-
torer som påverkar individen i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgiv-
ning. En god arbetsmiljö gynnar utvecklingen av verksamheten och ska vara 
ekonomiskt lönsam, minska ohälsa och bidra med arbetsglädje (Arbetsgivar-
verket, 2019). Arbetet organiseras på olika sätt beroende på vad yrket ska 
åstadkomma. Arbetstillfredsställelse och förebyggande åtgärder för att för-
hindra ohälsa och olycksfall i arbetet är det som betonas i lagstiftningen 
(Zanderin, 2005). 
 
Inom alla yrken tillämpas idag en arbetsmiljölag som år 1977 antogs av riks-
dagen och har sedan 1juli 1978 varit lag, i syfte att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet och som helhet arbeta för att uppnå en god arbetsmiljö 
(Arbetsmiljöverket, 2018). Arbetsmiljölagen har intentionerna att arbetsmil-
jön ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfreds-
ställelse, gemenskap och personlig utveckling. I den grundliga omfattningen 
ska arbetsförhållandena anpassas till människors olika förutsättningar i både 
fysiska och psykiska aspekter, samt att individen själv ska kunna vara del-
aktig i den egna arbetssituationens förändrings- och utvecklingsarbete. I la-
gen skrivs det fram att arbetstagarna ska få möjlighet att medverka i sin egen 
arbetssituation, vilket betyder att arbetsmiljön ska ordnas med hänsyn till 
medarbetarna, gällande upplägg, organisation och innehåll. Enligt arbetsmil-
jölagen ska både den fysiska- och psykiska arbetsmiljön vara tillfredställande 
på arbetsplatsen. Arbetet skall organiseras så att en sund och säker miljö kan 
utformas (Arbetsmiljöverket, 2018).  
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Fysisk arbetsmiljö 

Den fysiska arbetsmiljön är den miljö eller omgivning som människan arbe-
tar i.  Arbetslokalerna ska utformas och inredas lämplig ur arbetsmiljösyn-
punkt samt att den ska ta hänsyn till vad som är lämplig för olika människor. 
Den fysiska miljön ska anpassas så att luft, ljud, ljus, vibrationer och lik-
nande anpassas till arbetsplatsen, likväl då det gäller maskiner, redskap och 
tekniska anordningar. Skyddsåtgärder mot bland annat fall, el, brand och ex-
plosion ska även finnas (Arbetsmiljöverket, 2018). 
 

Psykosocial arbetsmiljö 

Utifrån arbetsmiljölagen ska den psykosociala miljön ge personalen möjlighet 
till variation, sociala kontakter, personlig och yrkesmässig utveckling, självbe-
stämmande och yrkesmässigt ansvar (Arbetsmiljöverket, 2018). Arbetsmiljö-
lagen beskriver att genom betraktelse av de psykiska och sociala förutsättning-
arna i arbetet, och att anpassa arbetsförhållande till människan, förebygger en-
formighet, stress och isolering i arbetet. Ett samarbete mellan arbetsgivare och 
arbetstagare är en förutsättning för att kunna skapa bra arbetsförhållanden på 
arbetsplatsen, samt att arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utform-
ningen av sin egen arbetssituation och i förändrings- och utvecklingsarbetet 
(Arbetsmiljöverket, 2018). 

1.3.3 Arbetsmiljön i förskolan 

Nya föreskrifter inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön gäller från 
mars 2016, där arbetsgivaren ansvarar för att personalen ska få en hälsosam 
arbetsbelastning med tid för återhämtning, möjlighet till ändrat arbetssätt och 
prioriteringsordning (Svedberg, 2016). Arbetssättet är en viktig förutsättning 
för en god arbetsmiljö och utveckling i förskollärarens yrkesroll. En trivsam 
miljö bland kollegorna bidrar även till en god arbetsmiljö, där  Svedberg (2016) 
även poängterar att medarbetarna är varandras arbetsmiljö. 

I en rapport från Förskoleförvaltningen beskriver Persson och Tallberg-Bro-
man (2019) förskollärarens upplevelse av ökade krav och arbetsbelastning i 
verksamheten samtidigt som de upplever att tillräckliga förutsättningar inte 
ges. Förskollärarna betonar bristen på utbildade förskollärare, brist på vika-
rier, stora barngrupper och hög personalfrånvaro (Person & Tallberg-Bro-
man, 2019). Inom förskolläraryrket är de vanligaste arbetsmiljöproblemen 
den påfrestade arbetsställningen, där personalen ofta får arbeta med böjda 
ryggar och lyft som orsakar belastning på kroppen. Det höga bullret och ljud-
nivåerna är också ett vanligt arbetsmiljöproblem som kan orsaka konsekven-
ser hos personalen (Arbetsmiljöupplysningen, 2019). Inom yrkesområden 
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som skolor och förskolor menar Denward (2005) att bullernivån stiger ef-
tersom lekande barn oftast vistas i lokaler som ekar. Höga ljudvolymer kan 
vanligtvis orsaka trötthet, stress och ljudkänslighet hos personalen, men kan 
även orsaka hörselnedsättning och tinnitus i ett långsiktigt perspektiv (Ar-
betsmiljöupplysningen, 2019).  
 
Arbetsmiljöupplysningen (2019) beskriver att stress och för många arbets-
uppgifter är vanligt i förskoleverksamheten. Stress blir ett resultat av en bris-
tande balans mellan de krav och utmaningar som situationen bjuder och indi-
videns förmåga att klara av dem (Gotvassli, 2002). Långvarig stress kan or-
saka följder av högt blodtryck, huvudvärk, värk i kroppen, magproblem och 
utmattningssyndrom (Arbetsmiljöupplysningen, 2019). Många förskollärare 
upplever att klyftan mellan vad de borde ha gjort och vad de har hunnit med 
blir allt större. Undersökningar bekräftar förskollärarnas upplevelser av tids-
press och för många uppgifter på samma gång. Gotvassli (2002) menar att 
den pedagogiska verksamheten blir lidande då arbete med planering, doku-
mentation, uppföljning, utvärdering, samverkan med kollegor och föräldrar, 
samt den egna kompetensutvecklingen tar upp stor del av tiden. 
 

1.3.4 Hälsa, arbetstillfredsställelse och motivation i arbetet 

Arbetsglädje är en viktig förutsättning för människans goda hälsa och bidrar 
till kraft och motivation i arbetet, skapar samhörighet, motverkar stress och 
skapar en positiv känsla. Arbetstillfredsställelse definieras som ett behagligt 
och positivt emotionellt tillstånd som uppstår av uppskattning och tillfredstäl-
lelse för sitt arbete (Angelöw, 2015). Det handlar också om de förväntningar 
och krav individen har för att känna sig nöjd och tillfredsställd (Håkansson, 
2005).  
 
Hälsa är ett begrepp som många forskare har definierat utifrån olika typer av 
perspektiv (Eriksson & Winroth, 2015). Hälsa förknippas i många fall med 
livskvalitet, välbefinnande, känsla av att må bra och ha tillräckligt med resur-
ser (Jakobsson, 2014). Den fysiska hälsan betraktas utifrån om individen har 
en frisk kropp, gentemot den psykisk hälsa som definieras genom individens 
mentala och inre hälsa (Jakobsson, 2014). Hälsa definierar idag inte enbart 
individen som frisk eller sjuk utan innefattar individens upplevelser av me-
ningsfullhet, känsla av sammanhang och välbefinnande (Eriksson & Winroth, 
2015). ”Vi kan uppleva hälsa även om vi har en sjukdom, likväl som vi kan 
uppleva att vi inte mår bra trots att vi saknar någon diagnostiserad sjukdom” 
(Eriksson & Winroth, 2015, s. 3).  
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Jakobsson (2014) beskriver ett offensivt sätt att arbeta hälsofrämjande på ar-
betsplatsen genom att arbeta med de faktorer som främjar hälsa och stärker 
individen, arbetsgruppen och företaget. Dessutom lyfter Jakobsson (2014) 
upp friskfaktorer i arbetet som kan definieras som fenomenen som förekom-
mer i individens arbetsmiljö och livsmiljö. Dessa ger individen förutsätt-
ningar att fungera på ett optimalt sätt, utvecklas och må bra i livet. Männi-
skan ska utifrån detta betraktas som en helhet, där en förståelse finns för att 
arbetslivet och fritiden är komponenter som är beroende av varandra (Jakobs-
son, 2014). Detsamma gäller människan sätt att se på livet, som även den har 
betydelse för individens egen hälsa (Eriksson & Winroth, 2015).   
 
Angelöw (2015) lyfter ledarens ansvar i arbetet som central gällande arbets-
glädjen och arbetstillfredsställelsen. Arbetsglädje, goda resultat och låg från-
varo skapas av framgångsrika ledare. En framgångsrik ledare är en chef som 
är tydlig, lyhörd, tillgängliga, ger personalen ansvar och delaktighet, samt bi-
drar med glädje och utmaningar för att främja arbetsglädjen. Chefens intresse 
för individen är också något som har stor betydelse för personalens motivat-
ion för arbetet (Brynolf, Carlström, Svensson & Wersäll, 2012). Genom att 
skapa en stödjande psykosocial arbetsmiljö som består av kontinuerlig feed-
back och att chefen uppmärksammar det arbete som personalen gör skapar 
motivation, förtroende och goda relationer på arbetsplatsen (Brynolf et al. 
2012). Wreder (2008) lyfter chefernas ledarskap som centralt för att skapa en 
god arbetsmiljö, vilket också Nyberg (2009) i sin studie bekräftar, att ledar-
skap handlar om att ge medarbetarna förutsättningar till självständighet, upp-
muntra till utveckling, ge stöd och inspirera dem i arbetet. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Arbetsmiljö 

Det finns en omfattande forskningshistorik om arbetsplatsen idag. Christensen, 
Vivoll-Straume, Hofslett-Kapperud, Borg, Clausen, Hakanen, Lindström, 
Aronsson och Gustavsson (2008) menar i sin studie att en frånvaro av negati-
vitet inte nödvändigtvis behöver bidra till arbetsnöjdhet och engagemang i ar-
betet. Det är också viktigt att titta på de positiva faktorerna som istället ökar 
arbetsnöjdheten och engagemanget hos arbetarna. För att skapa välbefinnande 
och god hälsa bör fokus ligga på att främja motivationen och välbefinnandet 
hos arbetarna istället för att identifiera riskfaktorer och negativa hälsoeffekter 
(Christensen et al., 2008).  

Nyberg (2009) beskriver att ett hälsofrämjande ledarskap är att ge sina an-
ställda förutsättningar till självständighet, uppmuntran till utveckling, stöd och 
inspiration i arbetet. Vidare menar också Wreder (2008) i sin doktorsavhand-
ling att arbetarens tillfredställelse och hälsa är viktiga medel för framgång i 
arbetet. Det blir därför viktigt för organisationer att skapa bra arbetsmiljöer på 
arbetsplatserna. Resultatet i undersökningen betonar vikten av ett bra ledarskap 
där chefen ser till medarbetarnas behov, kommunicerar på ett tydligt sätt och 
ger dem förtroende, vilket främjar arbetarnas välbefinnande som bidrar till en 
god arbetsmiljö.  

2.2 Förskolan som arbetsplats 

Dahlström och Ahlqvist Nordlöf (2013) har genom  en kvalitativ studie under-
sökt hur förskollärares  arbetssituation har förändras under deras yrkesår, och 
även vilka faktorer som påverkar stress i arbetet och vilka konsekvenser det 
kan ge. Resultatet visar att samtliga deltagare påverkas av den ökade stressen 
där barngruppsstorleken, de förändrade arbetsuppgifterna och de ökade kraven 
är de främsta orsakerna. Vidare visar resultatet att förskollärarna är nöjda med 
deras val av yrke, men mindre nöjda över sin arbetssituation. Slutsatsen av 
studien påpekar att yrkesrollen har förändras med stormsteg under de senaste 
20 åren och att arbetet i förskolan upplevs i olika grader som stressig. De flesta 
deltagarna kände dåligt samvete över känslan att inte hinna med sina arbets-
uppgifter, vilket påverkade dem även efter arbetstid. Trots upplevelser av en 
hög arbetsbelastning så gjorde förskollärarna det bästa av situationen utifrån 
de förutsättningar som finns. Arbetsglädjen fanns ändå kvar. 
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Jeon, Buettner och Grant (2018) har undersökt förskollärares psykologiska väl-
befinnande gentemot förskollärarnas egna upplevelser av depression, stress 
och känslomässig utmattning. Det psykologiska välbefinnandet hos förskollä-
raren syftar till den professionella bakgrunden, undervisningseffektivitet och 
arbetsmiljön. Utifrån ett frågeformulär fick förskollärarna besvara frågor om 
deras bakgrund, arbetsmiljö och de sociala och känslomässiga egenskaperna. 
Resultatet visade att graden av förskollärarens tilltro till sin egen förmåga och 
dennes arbetsmiljö i allmänhet är betydande för deras psykiska välbefinnande, 
oberoende av professionell bakgrund. Resultatet visar på vikten av att bygga 
en undervisningskompetens och förbereda förskollärarna på hur de hanterar 
stress, för att minska den mentala belastningen. Vidare belyser Joen, Buettner 
och Grant (2018) vikten av ett positivt arbetsklimat.  

Cezar-Vaz, Bonow, Simon, de Almeida & Rocha (2012) gjorde en studie med 
syftet att identifiera stressiga arbetsförhållanden utifrån förskollärares och 
grundskollärares egna erfarenheter. Resultatet visar att brist på återhämtning, 
inte tillräckligt stora lokaler och hemarbete var de bidragande orsaker som or-
sakade stress i arbetet. Att identifiera stressiga arbetsförhållanden menar 
Cezar-Vas, et al. (2012) som viktigt för att kunna utforma åtgärder som avser 
att förbättra arbetsmiljön i arbetet. 

2.3 Sammanfattning av litteratur och tidigare forskning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en god arbetsmiljö är viktig för 
individens arbetsglädje och gynnande för utvecklingen av verksamheten i ar-
betet. Barngruppsstorleken, samarbetet i arbetslaget och chefens ledarkompe-
tenser beskrivs som betydande för arbetsmiljön i förskolan.  Tidigare forskning 
visar att arbetarens tillfredställelse och hälsa är viktiga medel för framgång i 
arbetet, där chefens förutsättningar för arbetaren också är av stor vikt. Tidigare 
forskning beskriver ett förändradrat förskolläraryrke med stora barngrupper, 
ökad stress, brist på återhämtning och en hög arbetsbelastning. Samtidigt som 
förskollärarens tilltro till sin egen förmåga är betydande för deras psykiska väl-
befinnande i yrket.  

Utifrån denna bakgrund är syftet med studien att öka kunskapen om förskollä-
rares upplevelser av sin arbetsmiljö och hur den påverkar dem, för att på så sätt 
kunna bidra med en ökad förståelse om studiens centrala ämne. Studien syfte 
är även att öka kunskapen om vad som upplevs främja ett gott arbetsklimat i 
förskoleverksamheten. Detta för att kunna bidra med kunskaper om hur förs-
kollärare vidare kan arbeta för att främja ett gott arbetsklimat i arbetet, som 
tycks vara grundläggande för individens välbefinnandet i yrket. 
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3 TEORI 

3.1 KASAM – Känslan av sammanhang 

Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är det salutogena perspektivet 
som fokuserar på hälsa och välbefinnande hos människan (Eriksson & Win-
roth, 2015). Olika förändringar påverkar människors hälsa, tillfälligt försämrar 
eller på längre sikt stärker, beroende på hur människor kan handskas med den 
(Eriksson, 2015). I slutet på 1970-talet blev den medicinska sociologen Aaron 
Antonovsky mycket intresserad av de resurser som bidrog till främjande av en 
god hälsa hos människan, vilket sågs som ett skifte från att tidigare belysa de 
faktorer som orsakar ohälsa (Eriksson & Winroth, 2015). Det salutogena per-
spektivet handlar om att betrakta människan som kapabel, erfaren och resurs-
stark. Antonovsky menar att det är viktigt att skapa ett salutogent samhälle, där 
sammanhanget präglas av omsorg om varandra. Antonovsky beskriver med 
egna ord ”The key lies in a society and in people who cares about others” 
(Eriksson & Winroth, 2015, s. 10).  

Det centrala begreppet i den salutogena teorin är känslan av sammanhang 
(KASAM) som betraktas som nyckeln till att upprätthålla och främja hälsa hos 
individen och definieras enligt Antonovsky (1991) som: 

En global hållning som uttrycker i vilken uträckning man har en genomträngande och 
varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och 
yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resur-
ser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 
tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. (An-
tonovsky, 1991, s. 41)  

KASAM är ett sätt att se på livet som sammanhängande, strukturerat och me-
ningsfullt och som individ känna tillit till sin egen förmåga och kunna använda 
sina yttre och inre resurser på ett sätt som främjar hälsa och välbefinnande (Er-
iksson, 2015). Antonovsky (1991) menar vidare att känslan av sammanhang 
består av tre begrepp; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet (den kognitiva dimensionen), syftar på i vilken grad individen 
upplever inre och yttre stimuli. Individens förmåga att hantera och skapa struk-
tur för olika situationer gynnar individens förståelse för sammanhanget och en 
ökad medvetenhet (Eriksson, 2015). En förutsättning till att kunna hantera si-
tuationer är således att kunna ha förståelse för dem, eftersom allt som är be-
gripligt är lättare att kunna hantera. Hanterbarhet (den beteendemässiga di-
mensionen), syftar till i vilken grad individen upplever att det finns resurser 
tillgängliga till att möta de krav som bemöts i omgivningen (Eriksson, 2015). 
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Från individen behövs en vilja som indikerar på att det är värt att investera 
energi och kraft i problemet, det vill säga att finna en mening i att lösa det 
(Eriksson, 2015). Meningsfullhet (den motiverande dimensionen) syftar till i 
vilken grad individen känner att livet har en känslomässig betydelse, vilket 
betyder att de utmaningar som uppstår är värda att engagera sig i och att ett 
uppstående problem inte betraktas som en större tyngd eller påfrestning. Indi-
videns grad av vilja att lösa svårigheter bidrar till förmågan att klara av dem 
(Eriksson, 2015). 

3.2 KASAM i arbetslivet 
Antonovsky (1991) menar att engagemanget i verksamheten har en större be-
tydelse än vad de specifika arbetsförhållandena har, i vilket fall under kortare 
perioder. Han lägger tyngden på den samspelande verksamheten istället för de 
förhållanden och förutsättningar som finn runt omkring oss (Antonovsky, 
1991). Känslan av meningsfullhet i arbetet har sitt ursprung i individens upp-
levelse av medverkan i arbetet och friheten att kunna bestämma och påverka 
sin arbetssituation. Individer som upplever arbetet som meningsfullt har möj-
lighet att kunna påverka arbetsuppgifter, arbetsordning och arbetstakt. Anto-
novsky (1991) menar att ha inflytande i arbetet bidrar till en vilja att investera 
energi i den.  

Genom att individens arbete anpassas till dennes förmåga och att resurser finns 
till individens förfogande stärker det känslan av hanterbarhet (Antonovsky, 
1991). En tillfällig överbelastning och tillfälliga återhämtningsperioder i arbe-
tet kommer även vara bidragande faktorer till individens känsla av hanterbar-
het. Att få utmaningar, använda sina förmågor och kunna utnyttja sin kapacitet 
är främjande för att känna att världen är hanterbar. Upplevelsen av belast-
ningen i arbetet är avgörande för individens upplevelse av hanterbarhet. Över-
belastning handlar om en brist av de upplevda resurserna, det vill säga kun-
skap, färdigheter, material och utrustning, men handlar också om de sociala 
relationerna i arbetet (Antonovsky, 1991). En känsla av begriplighet är att med 
jämna mellanrum uppleva att saker och ting faller på plats och är sammanhäng-
ande. Rollen och tryggheten i arbetet är viktig för känslan av begriplighet i 
arbetet. De personer som definieras ha en stark KASAM har en förmåga att 
anpassa sig i nya situationer och göra dem begripliga. Dessa personer är inte 
rädda för att utmanas utan är flexibla att finna lösningar, vilket bidrar till en 
god hälsa (Antonovsky, 1991).  

Arbetsplatsen är en arena med omfattande forskning om relationen mellan KA-
SAM och olika psykosociala faktorer, där stress, sjukfrånvaro och arbetssitu-
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ation kan relateras till det salutogena perspektivet (Nilsson, 2002). Nilsson vi-
sar i sin doktorsavhandling att patientens inflytande på sitt liv tycktes vara re-
laterat till om patienten vid uppföljningen var frisk eller inte. Detsamma som 
Antonovsky (1991) beskriver, vikten av inflytandet i sitt liv för att uppnå en 
stark KASAM.  

Med stöd av det salutogena perspektivet och KASAM har intervjuerna analy-
serats och resultatet skrivits fram.   

 

 

. 
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4 METOD 

Utifrån studiens syfte valdes kvalitativa intervjuer, för att få en förståelse kring  
upplevelsen av arbetsmiljön utifrån intervjupersonernas perspektiv. Christof-
fersen och Johannessen (2015) menar att det är den mest användbara metoden 
för att samla in datamaterial, där människors erfarenheter och uppfattningar 
kommer i uttryck på bästa sätt. Informanterna är delaktiga och kan vara med 
och påverka intervjuns innehåll, samt att intervjuaren kan med fördel erhålla 
utförliga och rika svar. De kvalitativa intervjuerna gör det möjligt att inhämta 
detaljerade beskrivningar vilket är bakgrunden till valet av metod för denna 
studie (Christoffersen & Johannessen, 2015). Detta är en empirisk studie, ef-
tersom den bygger på enskilda individers upplevelser, tankar och erfarenheter 
(Trost, 2010). 

Vidare i detta avsnitt redogörs det för urval, datainsamlingsmetod och genom-
förandet av studien, hur data har bearbetats och analyserats, studiens trovär-
dighet och etiska aspekter. 

4.1 Urval och genomförande 

Första steget i genomförandet av undersökningen var att kontakta förskoleche-
ferna på de valda förskolorna. Valet av tre olika förskolor var avsiktligt för att 
få variation i upplevelsen av förskoleverksamhetens arbetsmiljö, men är ut-
förda i samma kommun av bekvämlighet och lättillgängliga skäl.  

Ett informationsbrev (Bilaga 2) om studiens syfte och genomförande mailades 
till samtliga förskolechefer, med en förfrågan om godkännande av två inter-
vjuer på respektive förskola. Alla förskolecheferna beviljade intervjuerna och 
informerade sin personal om studien. Förskolorna kontaktades sedan via tele-
fon. Studiens deltagare är sex förskollärare med varierande antal år av erfaren-
het inom yrket. Då syftet med studien var att undersöka förskollärares upple-
velser av arbetsmiljön, lades det därför inte någon vikt på deltagarnas ålder 
eller kön.  Enda kravet var att de var legitimerade förskollärare. Intervjuerna 
gjordes på tre olika förskolor inom samma kommun, där två förskollärare på 
varje förskola intervjuades. De deltagande förskollärarna ställde upp i studien 
frivilligt. 

Ytterligare ett informationsbrev (Bilaga 3), riktat till förskollärarna, mailades 
sedan ut till samtliga deltagare. Tillsammans med de frivilliga deltagarna boka-
des en passande dag och tid in för intervjun. Deltagarna informerades om vilket 
tidsspann intervjun skulle pågå, vilket var ca 30 minuter, men till varje intervju 
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avsattes ändå 60 minuter. Intervjuerna genomfördes i ett ostört rum på respek-
tive förskola. Innan intervjun startade informerades deltagaren en ytterligare 
gång om studien och dess syfte, samt att information som kunde identifiera 
intervjupersonerna inte kommer avslöjas i studien. Samtliga deltagare tilldela-
des en samtyckesblankett som skrevs under före intervjuns start för ett sam-
tycke till intervjun och deltagandet i studien.  

Studiens kvalitativa intervjuer var semistrukturerade, vilket betyder att inter-
vjuerna innehöll några bestämda teman med några bestämda frågor under varje 
tema.  En intervjuguide (Bilaga 1) formulerades inför intervjuerna som stöd, 
med utgångspunkt ur studiens teoretiska perspektiv KASAM . Fördelen med 
en intervjuguide är att analysarbetet bli enklare då fråga för fråga kan analyse-
ras (Christoffersen & Johannesen, 2015). Det förekommer inga påförhand be-
stämda svarsalternativ utan informanten svarar med egna ord på frågan som 
ställs, på det sättet blir svaren helt utifrån informantens egna upplevelser och 
det finns inga svar som blir rätt eller fel (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

De kvalitativa intervjuer som gjorts dokumenterades genom inspelning  med 
hjälp av en mobils ljudinspelningsfunktion, med förskollärarnas  samtycke och 
tillåtelse. Intervjuerna tog i genomsnitt 40 minuter och efter genomförandet av 
intervjuerna har ljudfilerna sedan transkriberats. 

 

4.2 Analysmetod 

Efter intervjuerna och transkriberingen av datamaterialet har en bearbetning, 
analys och tolkning gjorts (Trost, 2010). Valet av analysmetod till studien var 
kvalitativ innehållsanalys, som används för att hantera stora mängder data och 
fokuserar på att tolka dess innehåll (Granskär & Høglund-Nielsen, 2017).  

Analysen började med genomläsning av transkriberingsmaterialet. Detta lästes 
sedan igenom ett flertal gånger för att få en känsla för helheten, och en upp-
fattning om vad som var relevant i materialet i relation till studiens syfte och 
frågeställningar, detsamma som Graneheim och Lundman (2004) anser som 
viktigt i analysprocessens start. Genom innehållsanalysen kunde variationer i 
materialet identifieras, vad förskollärarna upplevde i likhet med varandra och 
vilka upplevelser som skiljde dem åt. I kvalitativa forskning menar Trost 
(2010) att det handlar om att finna mönster. Detta gjordes både på en manifest 
nivå, där enbart den transkriberade texten tolkades, men även på en latent nivå, 
där tolkningar gjordes på textens underliggande budskap (Granskär & 
Høglund-Nielsen, 2017). De meningsenheter som utifrån studiens syfte och 
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frågeställningar var mest relevanta i datamaterialet markerades ut i transkribe-
ringarna. En meningsenhet är en meningsbärande del av materialet som är mest 
relevant för syftet. De intressanta meningarna kondenserades, det vill säga 
krymptes till en kortare mening, med anledningen till att se det mest centrala i 
innehållet. De kondenserade meningsenheterna kodades sedan, vilket betyder 
att meningarna ytterligare kortas ned och endast ett ord beskriver hela innehål-
let för den tidigare meningsenheten. Utifrån koderna skapades underkategorier 
som utgörs av koder där innehållet är liknande varandra, vilket betyder att un-
derkategorierna handlar om samma ämne. Sedan gjordes det kategorier utifrån 
underkategorierna för att sammanbinda innehållet ytterligare (Granskär & 
Høglund-Nielsen, 2017). Nedan visas ett exempel på analysprocessen (Tabell 
1). Analysprocessen har i sin helhet haft stöd i det salutogena perspektivet och 
KASAM, där datamaterialet har satts i relation till det teoretiska perspektivet 
för att finna samband mellan dem. 

Tabell 1. Exempel av analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Under-  
kategori 

Kategori 

Därför vill vi också 
ha mattor för att 
dämpa ljudet. 
Mycket tyger 
också… men i 
nästa steg vill vi ha 
det för ljudnivåns 
skull. Vi försöker 
också klä in, och 
exempelvis lägga 
något mjukt i bot-
ten på legolådor. 

Mattor och tyger 
som dämpar lju-
det 

Ljuddäm-
pande 
material 

Förebygga be-
lastning av 
kroppen och 
ljudvolymen 

Fysisk          
arbets-
miljö 

Om vi tänker på 
hur vi bär…har en 
positiv tanke … att 
man tänker att man 
lyfter med hela 
kroppen…samti-
digt göra en knä-
böj… gör man på 
rätt sätt blir det 
mycket enklare. 

Mindre belast-
ning på kroppen 
om man lyfter 
på rätt sätt 

Medvetenhet 
i lyft 

Kroppens be-
lastning i yrket 

Fysisk          
arbets-
miljö 
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4.3 Etiska överväganden 

I studien har jag under hela arbetets gång tagit hänsyn till de etiska krav som 
ställs; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nytt-
jande (Vetenskapsrådet, 2017). Eftersom personuppgiftlagen ställer krav på 
samtycke inhämtades samtycke först från förskolechef och sedan från förskol-
lärarna innan undersökningen kunde börja (Christoffersen & Johannessen, 
2015). Deltagande personer informerades om studien och dess syfte på ett tyd-
ligt sätt, samt gavs information om sekretess  och integritet (Vetenskapsrådet, 
2017).  

Vetenskapsrådet (2017) betonar vikten i att skydda de individer som deltar i 
studien, och att personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig ska kunna 
komma åt dem, med hänsyn till GDPR. Personuppgifter som kan knytas an till 
en fysisk person är inget som kommer att synas i studien, utan kommer att 
hanteras på ett sådant sätt att en identifikation av deltagarna är ouppnåelig. 
Personuppgifter innefattar information om deltagaren, arbetsplatsen, chefen, 
kommunen eller ytterligare personliga uppgifter som kan kopplas till personen, 
vilket kommer uteslutas i studien. All information, i detta fall ljudinspelningar 
förvaras i säkert förvar så ingen annan kan ta del av dem. Det insamlade materi-
alet kommer enbart att användas för studiens syfte. Deltagarna delgavs tydlig 
information om att de har rätten att bestämma över sin egen medverkan, och 
att de kan under undersökningen när som helst avbryta utan förklaring (Veten-
skapsrådet, 2017). 

I studien har jag framträtt tydlig och bemött deltagarna med lyhördhet, talat 
sanning och redovisat studien på ett korrekt sätt. En god ordning har genom-
skridit studiens dokumentation och arkivering, samt att materialet har under 
studiens gång förvarats på ett säkert sätt där obehöriga ej har tillgång till det. 
Materialet kommer sedan att förstöras efter studiens genomförande (Veten-
skapsrådet, 2017). 

4.4 Trovärdighet 
Inom kvalitativ innehållsanalys används begreppen giltighet, tillförlitlighet 
och överförbarhet för att studien ska visa sig trovärdig (Graneheim & Lund-
man, 2004). Studiens tillförlitlighet har ökats genom en noggrann redogörelse 
av studiens genomförande, metod, datainsamling, analysprocess, resultat, samt 
de etiska aspekterna i studien.  

Studiens giltighet uppvisas genom att citat har lyfts fram ur det transkriberade 
materialet, som visar på vad som sades i studiens intervjuer. Citat från alla sex 
intervjuer är beskrivna i resultatet för att på tydligaste sätt visa på trovärdig-
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heten för alla sex intervjuer. Graneheim och Lundman (2004) menar att trovär-
digheten ökar genom att visa representativa citat från transkriberingarna. Stu-
diens överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet är överförbart. 
Med en genomgående klarhet och tydlighet i beskrivandet av denna studie har 
överförbarheten gjorts enklare. Tydliga beskrivningar av studiens genomgå-
ende sammanhang, urval, deltagare, datainsamling och analysprocess har där-
med gjorts. Gällande analysen har en illustration visats på hur analysprocessen 
gick till, vilket Graneheim och Lundman (2004) beskriver som underlättande i 
bedömningen av resultatens trovärdighet. 

Min egen förförståelse, min tidigare kunskap och tidigare erfarenheter är jag 
medveten om kan sätta prägel på studien. Hur intervjuerna och dess innehåll 
tolkas av mig kan med all förmodan påverkats av mina tidigare erfarenheter 
inom yrket. Trost (2010) menar att helt nollställd kan man ej vara men det 
gäller att ens egna åsikter inte ska påverka de som intervjuas. Jag har med 
medvetenhet analyserat resultatet och intervjuernas innehåll på ett objektivt 
sätt i denna studie för att ett trovärdigt resultat ska framföras. 
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras det resultatet som anses vara relevant utifrån studiens 
syfte och frågeställningar, vilket resulterade i tre kategorier och 11 underkate-
gorier. 

5.1 Förskolans vardag 

Studiens resultat visar på att den nuvarande arbetsbelastningen i förskollära-
ryrket har stigit under de senaste åren. Detta avsnitt tar upp förskoleverksam-
hetens förutsättningar av resurser i förhållande till förskolearbetets utveckling, 
samt hur krav hanteras, upplevs och påverkar förskollärarna i deras vardagssi-
tuation.   

5.1.1  Yrkets höga krav och brist på tid 

Resultatet visar att förskollärarna upplevde att samhället lägger mer och mer 
ansvar på förskolläraren idag. Ett större ansvar ligger på nutidens förskoleverk-
samhet. De krav och resurser som finns upplevdes inte vara i balans. Reflekt-
ionstid och tid till planering var det som samtliga förskollärare upplevde som 
en bristvara. En gång i veckan har varje arbetslag en timmes möte tillsammans 
utanför barngruppen, samtliga förskollärare upplevde att det är lite tid de har 
till sitt befogande för att kunna diskutera verksamhet tillsammans i arbetslaget. 
Tiden räcker inte till för att både kunna reflektera, analysera och diskutera i 
den mån de önskar för att känna sig tillräckligt tillfreds i yrket. Detta leder till 
en frustration som är påfrestande för att kunna utveckla arbetet framåt, vilket 
en förskollärare uttryckte: 

Planering, vi ska ju hålla i undervisning men när ska vi hinna planera? Den tiden finns 
ju inte. Det är jättesvårt att få till det. Så det är  en arbetsbelastning som vi alla känner 
är jobbig. (Intervju 5) 

Förskollärarna passar på att göra andra arbetsuppgifter när det är bortfall av 
barn i barngruppen för att utnyttja tiden. Men känslan förblir att de ”smiter 
undan” från barngruppen vilket bidrar till dåligt samvete gentemot de andra 
kollegorna i arbetslaget. Förskollärarna ville samtidigt utnyttja de tillfällen då 
det är lite barn till att verkligen få vara med barnen. Detta resulterar i en mot-
stridighet gällande vad som ska prioriteras och leder till dåligt samvete som 
blir en stressfaktor i arbetet. Vad förskollärarna upplevde som en åtgärd för att 
hinna med de krav som ställs var att finna ett system och rutiner så arbetet kan 
göras effektivt, men att det fortfarande handlar om tid:  
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Man skulle ju behöva flera timmar i veckan för att verka fram alla dessa idéer man har, 
skriva ner dem och diskutera. (Intervju 6) 

Arbetsbelastningen upplevdes mer kännbar då tiden till återhämtning i arbetet 
inte alltid hinns med. Beroende på vilken barngrupp förskollärarna arbetar i 
upplevdes vara avgörande om det fanns tid för återhämtning eller inte. Detta 
beror på om förskolebarnen vilar efter lunch eller ej. Majoriteten upplevde 
dock att det alltid fanns tid för en lunchrast, men att det egentligen skulle be-
hövas fler avbrott under dagen, vilket en förskollärare uttryckte: 

Ibland känns det som man inte får någon paus. Vi har aldrig någon paus i arbetet. Därför 
blir nog också arbetsbelastningen väldigt kännbar. Inte så mycket ventilationstid. Men 
vi är ganska bra här att kolla att alla har rastat, med varandra eller ensam. (Intervju 5)  

Upplevelserna tycks ändå vara positiva kring att kunna genomföra verksam-
heten på ett bra sätt ändå, men att det arbete som utförs inte alltid känns till-
räckligt bra och att det kunde vara bättre. Förskollärarna beskrev att planering 
av verksamheten ibland sker utanför arbetstid, vilket inte kändes så profess-
ionellt. Även om det heller inte är något som är påtvingat eller belastande. De 
arbetsuppgifter som görs på hemmaplan är för att de själva vill och känner sig 
tillfredsställda med det. Dock upplevde majoriteten av förskollärarna en känsla 
av otillräcklighet och en önskan om att hinna med alla arbetsuppgifter på ar-
betstid. Majoriteten av förskollärarna upplevde att det alltid finns mer som 
hade behövts gjorts och att hjärnan går på högvarv. Resultatet visar att det upp-
levdes vara en svår balans att vara tillfredsställd i sin arbetssituation när tiden 
inte finns till för de arbetsuppgifter man vill hinna med. Detta resulterade i 
stress, men att arbetet ändå upplevdes som överkomligt, då förskollärarna trots 
allt är kvar i yrket. Gällande detta uttryckte en förskollärare:  

Sen finns det ju situationer man önskar man kunde göra mer, men man gör så gott man 
kan. Man får försöka att inte ha dåligt samvete för det man inte gör, utan istället foku-
sera på allt man gör varje dag. (Intervju 6) 

Förskollärarnas upplevelser av att kunna släppa arbetet efter arbetstid råder det 
delade meningar om. Några tar alltid med sig arbetet hem medan andra inte har 
några problem med att släppa arbetet  när de kommer hem. Vissa menar att det 
är mycket som ligger och gror i huvudet på kvällarna medan andra släpper 
arbetsuppgifterna efter avslutad arbetstid. Gemensamt för dem alla är att oro 
över ett barn är det som kan följa med i tankarna hem. 

5.1.2 Tidskrävande arbetsuppgifter 

Samtliga förskollärare upplevde att yrket innehåller många tidskrävande ar-
betsuppgifter och att detta har utvecklas över tid menar förskollärarna. Yrkets 
arbetsuppgifter upplevdes som många. En utmanande lärmiljö ska utformas 
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och en anpassning av verksamheten efter det enskilda barnets och hela barn-
gruppens behov ska arbetas fram. Eventuella åtgärder och vart i lärprocesserna 
barnen står ska också identifieras menar förskollärarna. Det upplevdes också 
att det är mycket dokumentationsarbete utöver det. Många uppgifter upplevdes 
som kringuppgifter, uppgifter som inte ska göras i verksamheten, vilket tar 
mycket tid från barngruppen. Förskollärarna upplevde att dessa uppgifter är 
svåra att hinna med. Det handlar mycket om de administrativa uppgifterna och 
dokumentationsarbetet, vilket uttrycktes i intervjuerna: 

Det här med att sitta med det administrativa och tala om hela tiden vad det är vi har 
gjort eller vad vi ska göra, dokumentationen tar för mycket tid, och då blir det inte så 
kul. (Intervju 2) 

Mycket arbetsuppgifter bidrar till att förskollärarna inte hinner vara så närva-
rande med barnen som de önskar. Förskollärarna beskrev att en del av deras 
arbetsuppgifter tycks egentligen inte ligga på deras ansvar. Men på grund av 
att besparingar görs på annan personal så blir det deras uppgifter att exempelvis 
göra mellanmål till barnen på eftermiddagarna, diska efteråt och dammsuga 
mattor. Ekonomin styr förutsättningarna i arbetet. Det är samtidigt mycket 
praktiskt som ska lösas upplevde förskollärarna, som ansvaret att ordna, struk-
turera, och ta in personal om det är bortfall. Samtliga förskollärare beskrev 
vikarieansvaret som en belastning i yrket och som energikrävande. Vikariean-
svaret tar mycket tid, tid som går bort från barngruppen som påverkar verk-
samhetens kvalitet. Detta upplevdes skapa en stress och oro att veta vilken om-
ständighet det är för ordinarie personal att hitta vikarier vilket resulterar i att 
ordinarie personal väljer att gå till arbetet fast de egentligen borde varit hemma. 
Det vikarieansvar som råder beskrev en förskollärare som följande: 

Vi hjälper arbetsgivaren mycket när det fattas personal, det är vi på stället som fixar 
och sköter det så det löser sig. Vikarier är också vårt jobb vilket kan ta upp mycket av 
vår tid från barngruppen. (Intervju 4)  

Vad som gör det hanterligt är inställningen till arbetet. En förskollärare menar 
att den höga arbetsbelastningen ser liknande ut i hela landet och att man måste 
acceptera det och göra det bästa av det:  

Arbetet måste göras och det blir vad man gör det till. (Intervju 1) 

5.1.3 Förskolans barngruppsstorlek och personaltäthet 

Upplevelserna av stora barngrupper är gemensam för samtliga förskollärare, 
och önskan om att barngruppsstorleken i förskolläraryrket vore mindre än vad 
den är i dagens läge hoppas alla förskollärare i studien på. På grund av en stor 
barngrupp upplevdes arbetet mycket belastande i den mån att känna sig till-
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freds. Förskollärarna påpekar att under deras yrkesår i verksamheten har barn-
antalet i barngruppen ökat från 15 barn till 18-20 barn. Samtliga förskollärare 
uttrycker att en mindre barngruppsstorlek skulle medföra mer tid till varje en-
skilt barn och mer tid till att hinna med de administrativa uppgifterna. Mindre 
antal barn i barngrupperna hade resulterat i att de hade hunnit med samtliga 
arbetsuppgifter på ett annat sätt menar förskollärarna: 

Vi hade en lugnare period men mindre barn i samband med mycket sjukdomar, det 
bidrog till ett mer lugn och man kunde verkligen sitta ner med barnen, man kände då 
en mycket mer tillfredställelse i arbetet.  (Intervju 1) 

Trots en ökad barngrupp är personaltätheten bestående. Beroende på hur barn-
gruppen är utformad och vad barngruppen anses vara i behov av för en kvali-
tativ verksamhet får personalen anpassa verksamheten. Detta upplevdes som 
en svårighet när personaltätheten var för tunn. Majoriteten av förskollärarna 
menade att personaltätheten inte är tillräcklig och att de är för lite personal i 
förhållande till antalet barn. En förskollärare beskriver definitionen av tre per-
sonal som missvisande:  

Man säger att man är tre personal i arbetslaget, men hur ofta är vi det? Någon i perso-
nalen kommer tidigt, någon kommer sent, det ska rastas och det är möten. Man önskar 
att det var en större personaltäthet. (Intervju 1) 

5.1.4 Kroppens belastning i yrket 

Enligt resultatet råder det delade meningar angående belastningen av kroppen 
i förskolläraryrket. En del av förskollärarna upplevde att den belastning som 
kroppen utsätts för inte är något problem, så länge man är medveten om hur 
man utför de lyft som krävs. Förskollärarna uttryckte att det som upplevdes 
vara tungt för kroppen är att lyfta upp och bära på barnen, böja sig ner vid av- 
och påklädnad, sittandet på golvet, samt att resa sig mycket upp och ner. För-
skollärarna upplevde att arbetet blir tyngre när man blir äldre och uttryckte en 
oro över hur kroppen kommer klara av yrket när åldern stiger: 

Sitta mycket och resa sig upp, än så länge orkar jag, men hur länge har man arbetsglädje 
när åldern stiger? Speciellt när jag jobbar med småbarn. Mycket omsorg. Men man 
kämpar på så länge det går. Knoppen kanske orkar men inte kroppen. (Intervju 1) 

Vad förskollärarna försöker göra är att ta vara på de hjälpmedel de har och låta 
barnen försöka själva för att undvika onödig belastning på kroppen. Exempel-
vis låta blöjbyten ta den tid som behövs för att undvika att lyfta på fel sätt och 
utsätta kroppen för onödig och negativ belastning. Att sedan hela tiden tänka 
på hur de lyfter och hur de bär barnen ansågs vara  mycket viktigt. Detta gällde 
även försskolläraranas egna hälsa, att de behöver må bra för att orka med yrkets 
utmaningar:  



Arbetsmiljön	i	förskolan	 	 Emma	Hultgren	

21 

 

Ju bättre man mår själv desto bättre mår man på jobbet och kan utföra det på bästa sätt. 
(Intervju 2) 

5.2 Fysisk arbetsmiljö 

Detta avsnitt beskriver upplevelserna av den fysiska arbetsmiljön gällande för-
skolans lokaler, ljudvolymen i förskolan och vilka åtgärder som tas vid för 
både ljudvolymen och belastningen av kroppen. Det upplevdes vara en hög 
ljudvolym i verksamheten, samtidigt som trånga lokaler med en opassande 
konstruktion för förskoleverksamheten påverkar förskollärarens arbetssituat-
ion.  

5.2.1  Ljudvolymen i förskolan 

Majoriteten av förskollärarna upplevde att ljudvolymen är hög i förskoleverk-
samheten. Beroende på barngruppens ålder kan det variera beroende på vilket   
sorts ljud det handlar om enligt förskollärarna. Resultatet visade att generellt 
sett så är det mycket skrik och gråt som påverkar ljudvolymen, och en bidra-
gande faktor är även de stora barngrupperna. Ljudnivån orsakas inte bara av 
barnen, utan förskollärarna beskrev att även det material som barnen leker med 
är en bidragande orsak till en hög ljudvolym: 

Leksaker, träleksaker är jättebra i miljösynpunkt. Men klossar, när det ramlar på golvet 
eller slår ihop med varandra, blir ett ljud som är jobbigt för en. (Intervju 6) 

Ljudvolymen påverkade förskollärarna i den utsträckningen att majoriteten 
kände sig hjärntrötta och kände en psykisk trötthet, vilket också blir ännu mer 
påtagligt vid en högre ålder hos förskolläraren. En förskollärare uttryckte även 
en inre stress vid en hög ljudvolym: 

För ljud är det som orsakar min inre stress. Ju äldre man blir desto mer känslig för höga 
ljud. Det är väl det som är det jobbigaste. (Intervju 3) 

5.2.2 Förebygga belastning av kroppen och ljudvolymen 

För att förskollärarna ska få en förbättrad fysisk arbetsmiljö har de fått anord-
ningar som ska minska ljudvolymen och underlätta förskolans vardagsarbete 
med barnen. Akustikbord, höj- och sänkbara skötbord, rullpallar, ergonomiska 
kontorsstolar har förskollärarna fått som redskap. Något som skiljer försko-
lorna åt gällande redskap de fått till sitt förfogande är en ekonomisk fråga, be-
rättar en av förskollärarna: 
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Vi har precis beställt ett höj- och sänkbart skötbord, så vi har inte haft något sånt. Nu 
har de krävt att vi måste ha ett så det är inga pengar som behöver tas från vår avdelning 
utan det är ifrån investeringsbudgeten. Utan vi ska verkligen ha ett nu. (Intervju 1) 

De åtgärder som vidtas i förskoleverksamheten är gemensamma för alla de in-
tervjuade förskollärarna. För att främja en hälsosam ljudvolym i verksamheten 
ska förskolläraren vara en god förebild i sin yrkesroll, genom att hålla en god 
samtalston och bidra med kunskaper om ljudvolymens påverkan på trumhin-
norna. Förskollärarnas förslag till en eventuell åtgärd för att få avlastning från 
höga ljudvolymen i verksamheten är att ha fler avbrott under dagen. Att sedan 
fördela barnen i olika rum anses också vara en åtgärd som minskar ljudvoly-
men och som främjar ett lugn, både för barn och personal. För att ytterligare 
minska ljudvolymen använder förskollärarna mjuka material men beskrev en 
motstridighet angående det mjuka materialet i allergisynpunkt och för städbar-
heten: 

Vi försöker också klä in, och exempelvis lägga något mjukt i botten på legolådor. Där-
för vill vi också ha mattor för att dämpa ljudet. Mycket tyger också, som man egentligen 
inte ska ha för allergins skull. Egentligen får vi inte ha gardiner och så för allergisyn-
punkt men i nästa steg vill vi ha det för ljudnivåns skull. (Intervju 1) 

5.2.3 Förskolans konstruktion 

Förskollärarna upplevde att förskolans konstruktion påverkar verksamhetens 
arbete. Att lokalen är nyrenoverad och att materialet är nytt och fräsch gör att 
arbetet upplevdes som lättare jämförelsevis med förskolor som är i äldre skick 
berättade förskollärarna. De upplevde dock lokalerna som trånga i den ut-
sträckningen att det är lite förvaringsutrymme som påverkade förskollärarnas 
arbete i relation till uppdraget: 

Vi har inte tillräckligt med förråd och förvaring vilket resulterar i att vi kan inte jobba 
med föränderliga miljöer som vi vill då det inte finns plats till förvaring. (Intervju 6) 

Konstruktionen av förskolan och dess rum upplevdes som ologiskt placerade 
och för få i antal. Det handlar om att det är mycket genomgång i rummen och 
mellan avdelningar för att kunna ta sig runt på förskolan. Detta resulterade i att 
förskollärarna upplevde att arbetet blir omständligt och mindre lättarbetat, när 
rummen inte går att utnyttja på det sättet som det är tänkt. En förskollärare 
uttryckte sig följande: 

Just nu har vi samlingsmattan inne i ateljén för att vi måste skjuva matvagnen mellan 
kök och avdelningen varje dag. Samlingen blir förstörd när vi måste gå igenom med 
matvagnen hela tiden, därför sitter vi i ateljén som är det enda rum vi har som vi kan 
stänga dörren och inte blir störd. (Intervju 5) 
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Förskollärarna upplevde detta som ett irritationsmoment när lokalen krä-
ver genomgång mellan rum för att kunna ta sig till alla ställen på försko-
lan. Det stör verksamheten och barnen, vilket orsakar en frustration be-
skrev en förskollärare: 

Det blir ett irritationsmoment när alla måste gå igenom avdelningarna hela tiden. Gå 
till köket, gå på toa, gå till personalrum. Det stör vår barngrupp med genomgång och 
det påverkar mig att jag kan bli irriterad och fokuserar på fel saker, istället för att foku-
sera på barnen så fokuserar man på att irritera sig. (Intervju 6) 

5.3 Psykosomatisk arbetsmiljö 
Följande avsnitt beskriver förskollärarnas psykosomatiska  arbetsmiljö när det 
gäller arbetsglädje, motivation i arbetet och hur ett främjande arbetsklimat 
skapas. Denna kategori beskriver även kommunikationen i förskolearbetet och 
chefens ledarskap. 

5.3.1  Arbetsglädje och motivation i arbetet 

Arbetsglädje är något som samtliga förskollärare upplevde i arbetet. Förskol-
läraryrket upplevdes som uppskattat, roligt och majoriteten av tiden känner 
förskollärarna sig nöjda och tillfredsställda. En gemensam åsikt är att tillfred-
ställelsen i arbetet går upp och ner i perioder, men att förskollärarna oftast är 
nöjda och glada. Förskollärarna upplevde att bidragande faktorer till arbets-
glädjen och motivation i arbetet är arbetets frihet, spontanitet och möjligheten 
att kunna påverka sin arbetsdag, vilken en förskollärare beskrev följande:  

Har vi planerat att vi ska göra något speciellt så kan vi plötsligt istället säga att vi gör 
såhär istället. Vi kanske har bestämt att vi ska måla men så ser vi att kossorna står här 
jättenära, så bestämmer vi att vi går ner och kollar på dem istället. Eller om första snön 
har kommit, vi måste gå ut och uppleva den. Så man är inte låst. Utan det är väldigt fritt 
måste jag säga. (Intervju 2) 

I vilken utsträckning förskollärarnas ges befogenheter till att ha möjlighet att 
utvecklas på egen hand har betydelse för förskollärarnas motivation i arbetet. 
Enskilda uppgifter i arbetslaget, att få olika ansvar gör att förskollärarna upp-
levde motivation, som en förskollärare uttryckte:  

Sen så gillar jag att fortbilda mig och utvecklas under tiden, och det gör att jag blir 
tillfredsställd i mitt arbete. Det är också det som gör mig motiverad. Bara för man har 
en examen är man ju inte klar. Utan jag vill utvecklas med barnen men även ensam, det 
är viktigt för mig. (Intervju 6) 

Den största motivationen i yrket är framför allt barnen, men även barnens vård-
nadshavare. Förskollärarna beskrev att genom att få följa barnens utveckling, 
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och dagligen få se barnens glädje är en motivationsfaktor. Förskollärarnas vet-
skap om att det är de som är anledningen till barnens glädje skapar motivation 
i arbetet. Att få positiv feedback från barnens vårdnadshavare förstärkte även 
det arbetsglädjen uttryckte en av förskollärarna: 

Att jag får uppleva att man blir uppskattad för det man gör. Att man får svar på sina 
insatser för det man gör, att man får svar från barnen och föräldrarna. Att man gör en 
nytta, det gör att man känner glädje. (Intervju 2) 

Resultatet visade att arbetskollegorna påverkar i vilken utsträckning förskollä-
rarna känner arbetsglädje. Genom att arbetslaget fungerade som ett team, stöt-
tar varandra ömsesidigt och ser varje individ som betydande för arbetslaget 
skapas arbetsglädje enligt resultatet. 

5.3.2 Att främja ett gott arbetsklimat 

Förskollärarnas upplevelser av arbetsklimatet i yrket tycks vara positivt av ma-
joriteten. Förskollärarna ansåg att samtliga i arbetslaget strävade efter att ha ett 
positivt, stöttande och ett ömsesidigt förhållningssätt. Vad som menas med det 
är att förskollärarna strävade efter att ha en öppen kommunikation med 
varandra, att fokusera på möjligheterna i arbetet, stöttar och ställer upp för 
varandra, men att även varje individ tar ett eget ansvar i arbetet. Att alla ser 
varandra, har en trevlig ton och bidrar med glädje upplevdes som gynnade för 
främjandet av ett positivt arbetsklimat. Att ge varandra positiv feedback upp-
levdes skapa en god stämning och behöver inte vara mer än något enstaka ord, 
enbart en liten positiv kommentar upplevdes höja stämningen. Gemensamt för 
den positiva feedbacken i arbetet är att förskollärarna upplevde att den skulle 
kunna göras i större utsträckning. Vad som sedan upplevdes vara gynnande för 
ett positivt arbetsklimat är den individuella och personliga inställning man som 
förskollärare har till arbetet och hur det utstrålas. Förskollärarna menade att 
mycket handlar om vad man gör det till: 

Att man är positiv när man kommer hit, tror jag är viktigt. Att man visar när man kom-
mer att man är glad. Visa barnen det och de man jobbar med, att man tycker att det är 
kul att komma hit. Det har vi pratat mycket om. Hur man ser ut när man kommer till 
förskolan. Att pusta ger inte så mycket energi till sina kollegor. Kroppsspråk säger väl-
digt mycket. (Intervju 6) 

Några intervjupersoner upplevde arbetsklimatet som mindre positivt. En förs-
kollärare beskrev en negativ synvinkel på det nuvarande arbetsklimatet: 

För det är mycket prata bakom ryggen, småtjura för någonting, gnäll på onödiga saker, 
avundsjuka på varandra. Här tycker jag det kan vara smågrejer man stör sig på. Jag 
upplever inte att det är den där positiviteten. (Intervju 4) 
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Resultatet visar att det råder ett varierande arbetsklimat i olika förskoleverk-
samheter. 

5.3.3 Kommunikation och sampel i förskolearbetet 

En bra kommunikation och ett bra samspel upplevdes vara viktiga komponen-
ter för att verksamheten och arbetslaget ska fungera, samt främja förskollära-
rens motivation och glädje i arbetet. Majoriteten av förskollärarna upplevde 
kommunikationen som bra i de arbetslag som de arbetar i. Förskollärarna upp-
levde att arbetslaget är bra på att stämma av med varandra och vara öppna med 
att delge varandra om vad som händer under dagen. Att delge varandra upp-
levdes vara en viktig komponent för att komma vidare i arbetet i verksamheten. 
Majoriteten av förskollärarna upplevde att de stöttar varandra, har en öppen 
kommunikation, litar på varandra, är hjälpsamma och är ett sammansvetsat ar-
betslag, vilket uttrycktes följande: 

Vi stöttar varandra, vågar fråga, tycker man något är fel kan man säga det också utan 
att det blir sura miner, vi kan diskutera med varandra och alla jobbar för varandra, vi 
är sammansvetsade helt enkelt. (Intervju 2) 

Det upplevdes som viktigt att ha en öppen kommunikation, kunna uttrycka sina 
åsikter, våga fråga och kunna säga om något känns fel. Några förskollärare 
beskrev ett gott samspel, där de som arbetar i arbetslaget har arbetat en längre 
tid med varandra och hade invanda rutiner, vilket underlättar arbetet i verk-
samheten. Flera av förskollärarna upplevde kommunikationen som bra, men i 
vissa fall svår. Det svåra upplevdes vara att finna tid till att delge varandra 
information i vardagens stressade situationer, vilket kunde orsaka missför-
stånd. All kommunikation sker i arbetet och förskollärarna beskrev att de får 
försöka hitta de stunder det går för att kunna kommunicera med varandra, vil-
ket upplevdes som en svårighet när de oftast ska befinna sig i olika rum i närhet 
av barnen. För att underlätta kommunikationen beskrev förskollärarna att de 
ofta skriver ner på lappar om de önskar något, om idéer dyker upp, eller om 
det är något som behöver diskuteras i arbetslaget. Detta får sedan uppmärk-
sammas när tid finns förklarade förskollärarna.  

För att främja en gott samspel och en god kommunikation krävs tydlighet upp-
levde majoriteten av förskollärarna. Att ha tydliga arbetsuppgifter i arbetslaget 
och bestämma vem som gör vad minskar att saker och ting bli hängandes i 
luften. En förskollärare beskrev följande gällande att få arbetsuppgifterna 
gjorda:  

Vi har haft beslutsprotokoll ibland, så att saker ska bli gjorda, vi är jättebra på att pla-
nera och komma med idéer men inte fullfölja. Har man bestämt vem som gör vad blir 
saker gjorda.  (Intervju 6) 
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Att sedan ha samma kunskapsgrund och samma pedagogiska språk, upplevdes 
vara en tillgång i arbetslaget, för att kunna kommunicera och samspela på ett 
effektivt sätt där alla förstår varandra. Detsamma gällande förhållningssätt och 
den röda tråden i arbetet. Att arbetslaget är samspelta och vet vad som gäller 
upplevdes göra arbetet mycket tydligare och lättare. En förskollärare beskrev 
samspelet och det gemensamma förhållningsättet som betydelsefullt  i arbetet:  

Jag har verkligen hittat mitt pedagogiska hem på denna förskola. Jag trivs totalt. Det 
beror också på att det finns en enhetlig filosofi, hur man möter varandra, hur man beter 
sig, man uppskattar varandra och man har en enhetlig barnsyn. Vi har en gemensam 
basis, och ett personligt och uppskattande förhållningsätt. (Intervju 5) 

Även om kommunikationen i arbetslaget upplevdes som bra, så är det svårt att 
kommunicera mellan avdelningarna på förskolorna. Förskollärarna upplevde 
att orsakerna till detta är att de olika avdelningarna inte ses så mycket under 
dagen, eller att avdelningarna inte ens befinner sig i samma byggnad. Detta får 
som följd att den dagliga kommunikation inte blir så bra som den önskas vara.  

5.3.4 Chefens ledarskap 

Samtliga förskollärare upplevde sin chef som lyhörd, tydlig och bekräftande i 
sitt ledarskap. Förskollärarna upplevde sitt eget inflytande och ansvarstagande 
i arbetet som bra, detsamma gällande möjligheten till egen utveckling. Resul-
tatet visade att mycket handlar om att chefen är lyhörd inför förskollärarnas 
åsikter och ger dem möjlighet att vara med och påverka. Kommer förskollä-
rarna med idéer om förändringar eller om de behöver mer barn-fri tid så får de 
ofta gehör för det beskrev förskollärarna. Förskollärarna upplevde chefen som 
lyhörd till att lyssna på vad de har att säga och känner sig trygga i att de gör ett 
bra arbete. De ansåg att deras chef ger dem både positiv och negativ feedback 
både till arbetslaget och individuellt, berättar vad som görs bra och även vad 
som kan förbättras. En förskollärare beskriver chefens sätt att bekräfta henne  
i arbetet: 

Jag känner mig uppskattad. Hon berättar vad hon tycker om mig och hon ger mig an-
svar. Andra uppdrag gör att man känner sig lite extra bekräftad. Eftersom jag själv vet 
att jag inte är den som står och trampar, jag vill framåt, att man får det bekräftat, att 
chefen ser det. (Intervju 4) 

Att chefen är med och återkopplar i arbetet upplevdes vara betydande för med-
vetenheten hos personalen. Chefen ifrågasätter arbetet ofta för att personalen 
ska sätta ord på vilket arbete som utförs och vad syftet med arbetet är. Detta 
upplevdes som gynnande för personalens vidare arbete med barnen och en be-
kräftelse på att arbetet som görs bidrar till barnens utveckling. Förskollärarna 
upplevde ibland att chefen går in med kritiska ögon men att de har förståelse 
för syftet med det. 
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Kommunikationen mellan förskolepersonalen och chefen upplevdes som tyd-
lig och tillräcklig av majoriteteten av intervjupersonerna. Chefen upplevdes 
även vara lättillgänglig och nåbar om det är något som undras över. Några av 
förskollärarna upplevde kommunikationen med chefen som svår emellanåt. 
Det handlade om att olika budskap ges till olika personal, eller att det är sagt 
en sak och blir en annan. Detta upplevdes skapa problem, en oro och onödiga 
konflikter mellan personalen på förskolan. 
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6 DISKUSSION 

Detta kapitel innehåller en resultatdiskussion där studiens utfall diskuteras i 
relation till studiens tidigare forskning och  teoretiska perspektiv, samt en me-
toddiskussion där val av metod och genomförande diskuteras. Här ges även 
förslag på vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att öka kunskapen om förskollärares upplevelser 
av sin arbetsmiljö, hur den påverkade dem och vad som upplevdes främja ett 
gott arbetsklimat. Resultatet i denna studie visade att samtliga förskollärare 
upplevde en ökad belastning i yrket, gällande stora barngrupper, mycket ar-
betsuppgifter och brist på tid för planering och reflektion av verksamheten.  

Studien visar att stora barngrupper bidrar till en känsla av otillräcklighet, både 
gällande att finnas där för alla barn och hinna med alla arbetsuppgifter. Enligt 
Skolverket (2019a) har barngruppernas storlek betydelse för barns trygghet, 
utveckling och lärande. Trots detta visar denna studie att antalet barn i barn-
grupperna i förskoleverksamheten är högre än det riktmärke som Skolverket 
(2019a) har gått ut med. Skolverket (2019a) visar på ett riktmärke där barn i 
yngre åldrar rekommenderas sex till tolv barn och barn i äldre rekommenderas 
9 till 15 barn i barngruppen. Förskollärarna i studien beskrev en högre barnan-
tal än vad Skolverket (2019a) rekommenderar. Detta orsakade en underlig-
gande stress hos förskolepersonalen, där majoriteten av förskollärarna utryckte 
en känsla av otillräcklighet. Resultatet stämmer överens med Dahlström och 
Ahlqvist Nordlöfs (2013) studie, där den ökade barngruppsstorleken, de för-
ändrade arbetsuppgifterna och de ökade kraven hos förskolepersonalen påver-
kar personalens stressnivå. Stress och för många arbetsuppgifter är vanligt i 
förskoleverksamheten menar också Arbetsmiljöupplysningen (2019).  

I studiens resultat framkom det att den höga arbetsbelastningen blir mer känn-
bar då avbrott från verksamheten är svåra att få till stundtals. Hur utformningen 
av lokalerna ser ut och hur genomtänkta rummens funktioner är påverkade 
också personalen i arbetet. Detta menar också Cezar-Vaz et al. (2012) i sin 
studie, att brist på återhämtning och inte tillräckligt stora lokaler är bidragande 
orsaker som framkallade stress i arbetet.  

Gotvassli (2002) beskrev att stress uppkommer när det är en bristande balans 
mellan de krav och utmaningar som ställs och individens förmåga att klara av 
dem. Resultatet visade tydligt att förskollärarnas upplevelser av att de krav som 
ställs inte är i balans med de resurser som ges. Upplevelser av att tiden inte är 
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tillräcklig för de arbetsuppgifter som hade behövts ha gjorts resulterade i att 
förskollärarna inte hinner vara så närvarande med barnen som de önskade. I 
vissa fall tas även arbetet med hem, vilket Cezar-Vaz, et al. (2012) såg som en 
stressfaktor i arbetet. Denna studien visar dock en motsatt resultat gentemot 
Cezar-Vaz et al. (2012). Förskollärarna i denna studie tar med sig arbetet hem 
om de själv vill och menar att det inte är påtvingat eller belastande. Dock upp-
levdes det inte så professionellt och helst skulle förskollärarna önskat att det 
hade hunnits med på arbetstid. 

Sheridan, Sandberg & Williams (2015) beskrev att förskollärarens huvudupp-
gifter är att leda målstyrda processer utifrån läroplanens intentioner, ansvara 
över det pedagogiska innehållet och arbeta målinriktat så att varje barns ut-
veckling och lärande främjas. Dock visade resultatet i studien att förskollärarna 
upplevde att många praktiska uppgifter inte borde vara deras ansvar. Att ordna 
vikarier vid bortfall beskrivs som mycket energikrävande och tar tid från barn-
gruppen. Detta medförde en stress och oro i förskollärarna, att vara frånvarande 
och sjuka från arbetet. Vetskapen om att veta vilket arbete det är att ordna vi-
karier för de förskollärarna som är kvar i arbetet resulterade i att förskolläraren 
kände sig manad att gå till arbetet trots att de egentligen borde vara hemma. 
Detta skiljer sig från vad Person och Tallberg-Broman (2019) fick fram i sin 
studie, att förskollärarna betonar en hög personalfrånvaro, vilket inte har fram-
gått i denna studies resultat. 

Antonovsky (1991) menar att genom att individens arbete anpassas till dennes 
förmåga, och att resurser finns till individens förfogande stärker känslan av 
hanterbarhet i arbetet. Förskollärarnas upplevelser av en obalans mellan  resur-
ser och krav tycks handla mer om individens egen inställning. Detsamma gäl-
lande hur  samarbetet och teamkänslan ser ut i arbetslaget. Dessa faktorer avgör 
i vilken grad arbetet görs hanterbart för att främja ett gott arbetsklimat. Utifrån 
detta kan ett samband styrkas i Antonovsky (1991) föreställningar om betydel-
sen av en samspelande verksamhet. Där inte fokus ska läggas på förutsättning-
arna runt omkring. Antonskys (1991) teori om KASAM stämmer då överens 
med studiens resultat, att arbetslagets samarbete är det viktiga för ett gott ar-
betsklimat. Detsamma poängterar Svedberg (2016), att arbetskollegorna i ar-
betet utgör varandras arbetsmiljö. 

Studiens resultat visar att förskollärarnas inställning till arbetet är mycket vik-
tig och att det handlar om vad man gör det till. Att acceptera förutsättningarna 
och göra det bästa av det. Utifrån Antonovskys (1991) salutogena perspektiv 
och KASAM beskriver han att de personer som definieras med ett starkt KA-
SAM har en förmåga att anpassa sig till nya situationer och göra dem begrip-
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liga. Dessa personer är inte rädda för att utmanas utan är flexibla att finna lös-
ningar, vilket bidrar till en god hälsa (Antonovsky, 1991). Mycket talar för hur 
individen själv tar sig an de utmaningar de ställs inför, vilket resultatet i denna 
studie visar, att det handlar mycket om inställningen till arbetet. Dahlström och 
Ahlqvist Nordlöf (2013) visar på liknande resultat där förskollärarna gör det 
bästa av situationen utifrån de förutsättningar som finns, och att arbetsglädjen 
ändå finns kvar. 

Resultatet i denna studie visar att förskollärarnas arbetsglädje ändå överväger 
de hinder som finns i deras arbetssituation. Förskollärarna tycker om sitt yr-
kesval trots arbetsbelastningen, för att mycket annat ger arbetsglädje. Angelöw 
(2015) menar att arbetsglädje är en viktig förutsättning för individens kraft och 
motivation i arbetet, skapar samhörighet, motverkar stress och skapar en posi-
tiv känsla. Detta framgick även i denna studies resultat. En positiv inställ-
ningen till arbetet och ett sammansvetsat arbetslag skapar ett gott arbetsklimat, 
vilket överensstämmer med tidigare studier (Joen, Buettner & Grant, 2018).  

Resultatet i denna studie visar att arbetsglädjen och motivationen i arbetet även 
handlar mycket om chefens ledarskap. I vilken utsträckning förskollärarna ges 
möjlighet till inflytande och möjlighet att kunna utvecklas på egen hand. Detta 
beskriver också Angelöw (2015) som lyfter ledarens ansvar i arbetet som 
centralt gällande arbetsglädje och arbetstillfredsställelse. Detsamma som Bry-
nolf et al. (2012) beskriver chefens intresse för individen som betydande för 
personalens motivation för arbetet. Antonovsky (1991) beskriver känslan av 
meningsfullhet i arbetet, vilket innefattar i vilken utsträckning individen känner 
medverkan och inflytande i sin arbetssituation. Detsamma beskrivs känsla av 
begriplighet, att med jämna mellanrum uppleva att saker och ting faller på plats 
och är sammanhängande i arbetet. Resultatet visar att förskollärarna har en god 
kommunikation och samspel med sin chef. Chefen bekräftar förskollärarnas 
arbete och gör det också begripligt för dem genom att de får sätta ord på arbetet 
som utförs i verksamheten. Detta bidrar till ett begripligt och meningsfullt ar-
bete med chefen som stöttning. Detta resultat speglar Wreder (2008) och Ny-
bergs (2009) studier som också lyfter chefens ledarskap som centralt för att 
skapa en god arbetsmiljö. Denna studies resultat belyser att ett gott ledarskap  
innebär att ge medarbetarna förutsättningar till självständighet, uppmuntra till 
utveckling, ge stöd och inspirera dem i arbetet.  

6.2 Metoddiskussion 

Syftet var att få ökade kunskaper om hur förskollärare upplevde sin arbets-
miljö. Kvalitativa intervjuer kändes mest relevant för att få fram förskollärar-
nas upplevelser på bästa och utförligaste sätt. I genomförandet av studien var 
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det inga svårigheter att få tag på deltagare. Det gick mycket smidigt att både få 
kontakt med förskolecheferna och sedan förskollärarna.  

För att få utförliga svar gjordes valet att presentera intervjufrågorna för delta-
garna dagen innan intervjun, för att de skulle få möjligheten att tänka efter lite 
innan den kommande intervjun. Utifrån egna erfarenheter ansågs detta som en 
god idé, att kunna förbereda sig. Dock kan en viss risk för missvisande svar 
förekomma i och med detta. Deltagarna kan möjligtvis ha svarat på frågorna 
på ett förskönande sätt och även kunnat diskutera frågorna med någon annan 
innan, vilket kan orsaka mindre trovärdiga och missvisande svar. Det finns 
därmed en risk för att svaren inte är spontana utifrån förskollärarens egna upp-
levelser och kan därför bedömas som en svaghet i studien. 

Urvalet av förskolorna bestämdes av bekvämlighets- och lättillgängliga skäl 
och vad som skulle underlätta tidsmässigt. Urvalet av deltagarna blev de som 
ställde upp frivilligt, därför var ålder eller kön på deltagarna oviktigt i denna 
studie, det enda krav var en förskollegitimation. Om studiens syfte är att finna 
ett mönster blir inte ålder och kön så viktigt menar Trost (2010). Dock kan det 
påverka resultatet om det inte finns en variation av deltagare. Trost (2010) me-
nar att om det saknas variation finns en risk att det blir likartade svar i studien. 
I denna studie varierar åldern, men majoriteten är av samma kön. Detsamma 
gällande att studien har genomförts i samma kommun och med liknande förut-
sättningar vilket inte skapar en stor variation som Trost (2010) menar som vik-
tigt. 

Resultatet speglar enbart en liten del förskollärare och kan inte spegla förskoll-
lärares generella upplevelser av förskoleverksamhetens arbetsmiljö eftersom 
en kvalitativ metod handlar om att inhämta mycket data av ett begränsat antal 
personer (Christoffersen & Johannessen, 2015). Antalet deltagare i studien kan 
därför betraktas som en svaghet. Fler deltagare hade bidragit till ett större och 
bredare perspektiv, då en större variation av deltagare hade varit möjligt. Hade 
tid funnits hade urvalet av deltagare varit fler och detsamma gällande urvalet 
av förskolor. Det hade varit intressant att undersöka upplevelserna av arbets-
miljön utifrån olika kommuner, då förutsättningar kan skilja i en större ut-
sträckning. Beslutet om att hålla studien inom en kommun gjordes för att spara 
in på tid.  

Trots en litet antal förskollärare tillförde de kvalitativa intervjuer mycket data-
material. Användningen av en ljudupptagare i intervjun var till fördel för att i 
efterhand kunna lyssna på intervjun, vilket ger möjlighet att sedan kunna tran-
skribera innehållet för att se vad som sagts ordagrant och i detalj (Trost, 2010). 
Detta gynnar intervjun då fokus kan riktas enbart på informantens svar och 
berättande och inte på att behöva skriva anteckningar.  
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Att göra en studie inom ett ämne där tidigare erfarenheter finns, bidrar till en 
förförståelse för ämnet. Trost (2010) menar att förförståelserna inte får påverka 
resultatet, men Christoffersen och Johannessen (2015) menar också att det är 
förförståelsen som hjälper till att tolka resultatet. Detta handlar om att vara 
kritisk inför sina egna förkunskaper och att inte själv dra slutsatser utifrån sina 
egna åsikter. Att använda dem för att kunna förstå vad deltagarna menar men 
på ett objektivt sätt framföra resultatet för att göra studien trovärdig. Tolk-
ningen av datamaterialet i analysprocessen gjordes i sin helhet utifrån den tran-
skriberade texten, men utifrån egna förkunskaper kan vissa uttryckande tolkas 
ur textens underliggande budskap. Detta har gjorts med försiktighet och utan 
att bedöma eller döma. Trost (2010) menar att tolkningen ska göras med för-
siktighet, inte läsas för mycket mellan raderna, utan ska göras med eftertänk-
samhet för att inte övertolka resultatet och göra det missvisande. 

6.3 Slutsatser 

Denna studie har tagit fram en ökad kunskap om förskollärarnas egna upple-
velser av arbetsmiljön i förskolan. Resultatet talar för att det är höga krav på 
förskollärarna idag, gällande de ökade arbetsuppgifterna, stora barngrupper 
och brist på tid. Resultatet visar att det råder höga krav på förskollärarna i för-
hållande till upplevda resurser. Arbetsbelastningen i yrket upplevdes vara hög 
och påverkar förskollärarnas tillfredställelse i arbetet. Stress och en känsla av 
otillräcklighet tycks vara en bieffekt för majoriteten av förskollärarna. Resul-
tatet visar vidare att en positiv inställning, ett gott samarbete bland kollegor, 
förskollärarens möjlighet till inflytande och egen utveckling gynnar arbets-
glädjen och ett gott arbetsklimat. Trots en hög arbetsbelastning i yrket visar 
resultatet att samtliga förskollärare kände att de valt rätt yrke på grund av ar-
betets frihet och barnens avsmittande glädje. Slutsatsen av studien visar att 
glädje, positivitet och förskolebarnen är det som bidrar till att förskollärarna 
finner motivation i yrket. 

Förslag på framtida forskning 

Ett framtida forskningsförslag är att undersöka hur barnen påverkas i den för-
skolemiljö de vistats i. Hur påverkas barnen av förskollärarnas grad av tillfred-
ställelse i arbetet? Är förskollärarnas grad av tillfredställelse en bidragande 
faktor som påverkar barnens utveckling och lärande? Frågan är hur barnens 
lärande och utveckling påverkas om inte förskolläraren är motiverad i arbetet? 
Detta kan tyckas vara en viktig fråga eftersom förskolan idag ska lägga grun-
den för barns livslånga lärande (Skolverket, 2018). 
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Allmänna frågor: 
Antal år i yrket: 
Antal år på denna arbetsplats: 

Huvudfrågor  
Hur upplever du din fysiska arbetsmiljö respektive din psykiska arbetsmiljö? 

På vilket sätt påverkar arbetsmiljön dig? 

Beskriv vad du upplever är bra med din arbetsmiljö.  

Finns det något du skulle önska vore annorlunda i din arbetsmiljö? 

- Vad skulle du föreslå för lösning/åtgärder? 

KASAM - Meningsfullhet 
Hur upplever du din arbetsglädje och arbetstillfredsställelse? 

Beskriv vad som gör dig motiverad i arbetet.  

Hur upplever du kommunikationen och samverkan mellan dig och dina kolle-
gor? - Stöttar ni, hjälper ni och ger ni varandra positiv feedback? 

Hur upplever du kommunikationen och samverkan mellan dig och din chef?  
- Känner du dig uppskattad och sedd? 

KASAM – Begriplighet 
Hur upplever du uppföljningen och återkopplingen i arbetet? 
- Känns det arbete du gör bekräftat och begripligt? 

Hur upplever du tillgången av information från chefen? 

- Är den relevant? Är den tillräcklig? 

KASAM – Hanterbarhet 
Hur upplever du andras förväntningar på dig i ditt arbete i förskolan? 

Hur upplever du arbetsbelastningen i yrket och dess arbetsuppgifter? 

Hur upplever du ditt inflytande över din arbetssituation?  

Hur arbetar du/ni för att främja en hälsosam arbetsmiljö? 

- Kan du ge några exempel? 
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Hur känner du dig de flesta dagarna då du går från ditt arbete?  
- Känner du dig tillfredsställd och nöjd efter dagen? 
- Kan du släppa arbetet då du går därifrån? 

Avslutande frågor/kommentarer:  
- Är det något du vill lägga till kring hur du upplever din arbetsmiljö?  
- Hur kändes det att prata om det här? 

- Stort tack för att du ville bidra till innehåll till min studie! 
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Bilaga 2 - Informationsbrev (förskolechef) 

Informationsbrev till examensarbetet, med titeln;  
Arbetsmiljön i förskolan – En kvalitativ studie om förskollärares upplevelse av sin 
arbetsmiljö. 

Hej! 

Mitt namn är Emma Hultgren. Jag studerar till förskollärare på Karlstads uni-
versitet och ska nu genomföra mitt examensarbete i ämnet kost, hälsa och rö-
relse. 

Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares upplevelse av sin 
arbetsmiljö, hur den påverkar dem och vilka faktorer som anses vara bidra-
gande till en hälsosam arbetsmiljö. 

Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer, där sex förskollärare 
kommer att intervjuas på tre olika förskolor. Intervjuerna kommer att pågå i ca 
30min och kommer med informantens samtycke spelas in, då jag för min egen 
skull kan lyssna på intervjuerna i efterhand. Ljudinspelningarna kommer en-
bart användas för studiens syfte och är endast jag som kommer att ta del av 
dem. Deltagande i studien är helt frivilligt och samtycke kan återkallas när som 
helst utan att ange orsak. 
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Bilaga 3 - Informationsbrev (förskollärare) 

Informationsbrev till examensarbetet, med titeln;  
Arbetsmiljön i förskolan – En kvalitativ studie om förskollärares upplevelse av sin 
arbetsmiljö. 

Hej! 

Mitt namn är Emma Hultgren. Jag studerar till förskollärare på Karlstads uni-
versitet och ska nu genomföra mitt examensarbete i ämnet kost, hälsa och rö-
relse. 

Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares upplevelser av sin 
arbetsmiljö, hur den påverkar dem och vilka faktorer som anses vara bidra-
gande till en hälsosam arbetsmiljö. 

Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer, där sex förskollärare 
kommer att intervjuas på tre olika förskolor. Intervjuerna kommer att pågå i ca 
30min och kommer med informantens samtycke spelas in, då jag för min egen 
skull kan lyssna på intervjuerna i efterhand. Ljudinspelningarna kommer en-
bart användas för studiens syfte och är endast jag som kommer att ta del av 
dem. Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt 
samtycke utan att ange orsak. 

Era namn, förskola och kommun kommer inte att nämnas i arbetet, då det inte 
ska kunna gå att knyta er an till studien, ni förblir därför anonyma. Under stu-
diens gång kommer materialet förvaras oåtkomligt för obehöriga. Uppgifterna 
kommer sedan bevaras till examensarbetet är godkänt och betyget har registre-
rats i Karlstads Universitets studieregister för att sedan förstöras och raderas 
helt. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gra-
tis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få even-
tuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att 
invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge 
klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på̊ 
Karlstads universitet är dpo@kau.se. 
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Bilaga 4 - Samtyckesblankett 

 
Arbetsmiljön i förskolan – En kvalitativ studie om förskollärares 
upplevelse av sin arbetsmiljö. 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag har 
informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 
tas hand om. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt, och 
att jag kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. 	

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 
att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gäl-
lande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  
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Underskrift  

 

................................................ ........................................................................ 
Namnförtydligande, Ort och datum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


