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Sammanfattning  
Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att söka förståelse för vilka faktorer som förskollärare 

upplever bidrar till en bra och mindre bra arbetsmiljö. Förskollärare utsätts dagligen för buller 

och höga ljudnivåer och många som arbetar i en sådan miljö upplever stress, trötthet samt 

ljudtrötthet.  

 

Metod 

En kvalitativ studie valdes som utgångspunkt då studiens syfte var att söka förståelse. 

Verksamheterna som valdes ut för föreliggande studie var fyra förskolor belägna i 

Stockholm. Sammanlagt intervjuades sex förskollärare i åldrarna 24–64 år. Deltagarna hade i 

genomsnitt arbetat 14 år inom förskolan. Intervjuerna utgick från en semistrukturerad 

intervjuguide. Med tillåtelse från deltagarna spelades intervjuerna in för att sedan i direkt 

anslutning transkriberas. Utifrån de transkriberade intervjuerna identifierades fyra teman som 

beskriver arbetsmiljön utifrån förskollärarnas egna uppfattningar: ergonomi, 

omgivning/rumslig utformning, motivation samt krav. Med utgångspunkt i ovanstående 

teman har koder skapats för att tydliggöra de faktorer som påverkar arbetsmiljön. 

 

Resultat 

Resultaten i den här studien har bidragit till kunskap om att förskollärares uppfattning om 

arbetsmiljön är individuell. Vad som uppfattas som bra och mindre bra i arbetsmiljön kan 

bland annat bero på tidigare erfarenheter. Förskollärarna i denna studie vill i synnerhet 

prioritera barnen, men krav i form av administration, ergonomi, lärar- och resursbrist samt 

stora barngrupperna kommer emellan.  

 

Slutkommentar 

De stora barngrupper som förekommer inom förskolan idag är enligt författarna det som i 

högsta grad påverkar förskollärares arbetsmiljö negativt. Å andra sidan indikerar denna studie 

på att barnen och deras utveckling är en gemensam motivator till fortsatt arbete hos 

förskollärare, något som skapar meningsfullhet vilket är viktigt för att man ska känna 

motivation för att fortsätta arbeta.  

 



Abstract 
Aim 

 The aim of the paper is to seek understanding of the factors affecting the work environment 

for the pre-school teachers. Pre-school teachers are exposed to levels of high noise on a daily 

basis. Individuals who work in such an environment often experience stress, fatigue and 

sound fatigue.  

 

Method  

Based on the interviews, four themes were identified describing pre-school teachers 

experience of the working environment: ergonomics, environment, motivation and 

requirements. Based on the above themes, codes have been created to clarify the factors that 

affect the working environment. A qualitative method was used since the aim was to seek 

understanding of a specific group. The pre-schools that were chosen to participate in this 

study were located in Stockholm, Sweden. A total of six pre-school teachers in the ages 24-

64 years were interviewed. The participants had an average of 14 years working within the 

pre-school. The interviews were based on a semi-structured interview guide.  

 

Results 

This study indicates that what preschool teachers perceive as good and less good in the work 

environment is individual and depends, among other things, on previous experiences. The 

results in this study show that pre-school teachers especially want to prioritize the children 

but that there are requirements which prevent this. The requirements identified in this study 

are administration, ergonomics, teacher and resource shortages and large children's groups. 

These findings contributed to a sense of insufficiency for the pre-school teachers. 

 

Conclusion 

The large children's groups are the main thing that affect pre-school teachers working 

environment negatively. However, this study also indicates that children's development is a 

joint motivator for continued work within the pre-school. This is something that creates 

meaningfulness, which is important for feeling motivated in the everyday work. 
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1. Inledning  
Förskolan är av stor betydelse för barn och lägger grunden för ett livslångt lärande. Tiden på 

förskolan påverkar i hög grad hur barnen fostras och utvecklas. Förskolan ska komplettera 

den fostran och utveckling barnen får i hemmet av sina vårdnadshavare. Förskollärare har 

därav mycket att bära på sina axlar. De har ansvar i alltifrån lärandeprocessen till 

kreativiteten och lekfullheten. Dessutom har kravet på det administrativa arbetet stigit, som 

innebär stora mängder dokumentation av barnens utveckling (SKOLFS 1998:16). 

 

Det finns idag stora brister och problem i förskolans arbetsmiljö, framför allt när det kommer 

till den fysiska arbetsmiljön (Nielsen & Persson Waye 2010; Arbetsmiljöverket 2016). Bland 

annat består problematiken av lärarbrist i kombination med för stora barngrupper. De som 

berörs i högsta grad av detta är barnen, eftersom förskolan är till för just barnens lärande och 

utveckling. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska förskolan stimulera barns utveckling och 

lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Gruppstorlekarna ska vara rimliga och miljön 

ska vara god. För att Skollagens bestämmelser ska ha de bästa förutsättningarna att följas 

krävs motiverade och närvarande förskollärare samt en trivsam miljö för både barn och 

vuxna.  

 

Vi anser att det finns behov av att identifiera och klargöra de faktorer som påverkar 

förskollärares arbetsmiljö positivt och negativt. I den här kvalitativa studien söker vi 

förståelse för vilka faktorer som bidrar till en bra samt mindre bra arbetsmiljö hos 

förskollärare. Den kunskap vår studie kommer generera behövs för inblandade parter som en 

upplysning kring vad som skapar en bra och mindre bra arbetsmiljö.  
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2. Bakgrund  
I detta avsnitt berörs inledningsvis vad arbete samt arbetsmiljö innebär. Vidare följer en kort 

beskrivning om återhämtning och stress. Därefter redogörs för förskolan som arbetsplats samt 

arbetsmiljöproblem relaterade till förskolan. Avslutningsvis beskrivs lagstiftningen som berör 

förskolan.  

2.1 Vad är arbete? 
Gunnar Aronsson et al. (2012) beskriver arbete på följande sätt i boken Arbets- och 

organisationspsykologi: "När man talar om arbete, menar man oftast lönearbete, det vill 

säga anställning hos en arbetsgivare för att utföra bestämda uppgifter i utbyte mot 

ekonomisk ersättning." (s. 59). Synen på arbete är under ständig förändring. För många år 

sedan handlade arbete mest om att överleva, och arbetsuppgifterna innefattade jakt, fiske, 

göra upp eld, laga mat och skapa hantverk. Dessutom fanns ingen gräns mellan fritid och 

arbete. Med startpunkt i det här har arbetet och dess innebörd långsamt förändrats. Medan 

man förr i tiden liknade människan med en maskin där hög fysisk arbetsbelastning skapade 

problem, har man idag större fokus på människans behov och psykiska förutsättningar 

(Aronsson et al. 2012, s. 21–24).  

  
Att ha ett arbete är värdefullt på flera plan, däribland den ekonomiska trygghet det genererar. 

Arbetet påverkar även människors upplevda personliga identitet, självkänsla samt status. 

Tack vare arbetet tillhör de flesta individer antingen en naturlig bildad grupp, en organiserad 

grupp alternativt en tvångsgrupp. På så sätt blir arbetet i de flesta fall även betydelsefullt för 

känslan av social tillfredsställelse (Aronsson et al. 2012, s. 61, 235).  

2.3 Arbetsmiljö 
World Health Organization definierar en hälsosam arbetsmiljö som en plats där det inte 

enbart finns minimalt med ohälsosamma faktorer, utan även ett överflöd av de faktorer som 

främjar vår hälsa (WHO 2018). En ohälsosam arbetsbelastning kan uppstå då kraven i arbetet 

på lång sikt överskrider resurserna för att balansera arbetet. Även bristfällig återhämtning i 

kombination med en obalans i krav och resurser under lång tid kan resultera i ohälsosam 

arbetsbelastning (AFS 2015:4, s. 6). Otillräcklig återhämtning från arbetsrelaterad stress kan 

leda till utbrändhet och utmattning (Gluschkoff et al. 2016; Arnetz & Ekman 2013, s.138).  
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Hur man bemästrar balansen mellan krav och resurser är individuellt. Således kan en situation 

eller arbetsuppgift anses som mycket stressande av en person, medan en annan person inte 

alls upplever situationen som stressande. Detta beror bland annat på att vi alla har olika 

erfarenheter av vad som upplevs som obalans mellan krav och resurser (Arnetz & Ekman 

2013, s. 26). Vi har även olika strategier för att hantera krav, så kallade ”copingstrategier”. 

Vissa använder problemfokuserade ”copingstrategier” i högre grad medan andra styr sitt 

handlande baserat på känslor (Waters 2000). Det är arbetsgivarens ansvar att se till att en 

ohälsosam arbetsbelastning inte uppstår och bör se till att de anställda har rätt resurser för att 

hantera kraven som ställs (AFS 2015:4, s. 8). 

2.3.1 Fysisk arbetsmiljö 
Arbetsmiljön brukar delas in i två kategorier, fysisk och psykosocial. Evans och McCoy 

(1999) beskriver den fysiska arbetsmiljön utifrån följande fyra komponenter: omgivning, 

inredning, rumslig utformning samt ergonomiska förhållanden. Exempelvis hör buller, 

belysning samt utformning av olika arbetsredskap till den fysiska arbetsmiljön. Den fysiska 

arbetsmiljön kan även kopplas till Peter Warrs (2007) Vitaminmodell. Modellen är uppdelad i 

tolv olika arbetsmiljöfaktorer som liknas med vitaminer. Enligt Warrs är dessa nödvändiga 

för en god arbetsmiljö, detta på samma sätt som vitaminer kan bidra till en god hälsa. En av 

vitaminerna förklaras som fysisk säkerhet. Warrs menar att en väl fungerande fysisk 

arbetsmiljö bidrar till en fysisk säkerhet, vilket är en viktig del för god hälsa på arbetsplatsen. 

Det som beskrivs som fysiska faktorer i denna vitamin är till exempel buller, tunga lyft samt 

monotona rörelser (Aronsson et al. 2012, s. 173–174).  

2.3.2 Psykosocial arbetsmiljö 
Hackman och Oldhams (1976) beskriver den psykosociala arbetsmiljön med en 

arbetskarakteristisk modell som utgår från hur arbetet bör organiseras. Modellen innefattar 

återkoppling från chefer och kollegor, autonomi, arbetets meningsfullhet, identifikation med 

arbetsuppgifter samt kunskapsvariation (Aronsson et al. 2012, s. 171). 

 

En modell som ofta används då den psykosociala arbetsmiljön beskrivs är krav-kontroll-

modellen (Karasek & Theorell 1990). Karasek och Theorell menar att krav, kontroll och 

socialt stöd kan kopplas ihop (Aronsson et al. 2012, s. 172). Om kraven från arbetet är höga i 

kombination med låg kontroll över arbetssituationen där individen dessutom saknar socialt 



 4 

stöd, kan det resultera i ett sämre välbefinnande (Van Der Doef & Maes 1999). Krav i arbetet 

kan exempelvis innefatta arbetsmängd och tidsgräns (AFS 2015:4, s. 6).  

 

En studie utförd på professorer i Kanada har utgått från Karasek och Theorells (1990) modell. 

Studiens författare menar att individer som upplever att de har låg kontroll över sitt arbete då 

höga krav ställs, har högre risk för emotionell utmattning. Detta gällde främst de som hade ett 

arbete som innebar att de själva bestämde över sina uppgifter (Fernet et al. 2003). De 

personer som har höga krav och låg kontroll på sitt arbete upplever lägre välbefinnande samt 

lägre arbetstillfredsställelse än de som har höga krav och hög kontroll (Van Der Doef & Maes 

1999). Hög arbetstillfredsställelse kan för förskollärare uppnås genom interaktion med barnen 

(Jorde-Bloom 1988). Höga krav i kombination med hög kontroll kan generera högre 

motivation och kompetensutveckling (Van Der Doef & Maes 1999).   

2.4 Förskolan som arbetsplats 
Förskolan är en stor arbetsplats som engagerar flera generationer under samma tak. 

Förskollärare är de som tillsammans med vårdnadshavare ska forma barnen för framtiden. 

Eftersom alla barn är olika behöver förskollärare vara flexibla och stötta föräldrar i varje 

barns unika utvecklingsprocess. Trots att det främst är föräldrars ansvar att fostra sina barn 

ska förskolan vara med och underlätta detta arbete (SKOLFS 1998:16). 

  

Idag ligger starkare betoning på lärande och utveckling då det talas om förskolan. Förskolan 

är en stor del av utbildningspolitiken och den ska räknas som en del av lärandet tillsammans 

med en fortsatt skolgång (Skolverket 2000). För att detta ska vara genomförbart bör samtliga 

förskolor erbjuda en trygg och lekfull miljö som på så sätt skapar goda förutsättningar för 

barns utveckling. Skolverket beskriver förskolan som en miljö där barnen ska bli inspirerade 

att utforska omvärlden. Detta möjliggörs genom engagerade förskollärare som både ser det 

enskilda barnet samt gruppen som helhet (SKOLFS 1998:16).  

2.5 Arbetsmiljöproblem relaterat till förskolan 

2.5.1 Buller  
Buller kan beskrivas som “miljöförsämrande, ofta oönskat ljud som är störande och i vissa 

fall skadligt för hörseln” (Nationalencyklopedin 2018). För förskollärare är buller och höga 

ljudnivåer en del av den dagliga fysiska arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket 2016, s. 76). En 
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undersökning utförd på 212 förskollärare samt lärare i Stenungssunds kommun i Sverige 

visade att hälften av deltagarna i undersökningen upplevde besvärande buller varje vecka 

(Nielsen & Persson Waye 2010). Exempelvis barnskrik och skrammel från porslin vid 

måltider (Nielsen & Persson Waye 2010). Dock var det endast hälften av de tillfrågade i 

undersökningen som stördes av buller på sin arbetsplats. Detta innebär att det som uppfattas 

som besvärande buller kan variera mellan olika individer.  

 

Den höga ljudnivå som förekommer inom förskolan kan orsaka röst- och hörselproblematik 

(Lärarförbundet 2016-05-17). Tidigare forskning visar att förskolläraryrket kräver en 

rösthöjning. Då bakgrundsljudet ofta överstiger det som menas vara normalt (Södersten et al. 

2003; Rosenqvist 2014, s. 49). Detta kan på lång sikt orsaka röstproblematik hos förskollärare 

jämfört med andra yrken. Problemen kan bestå av exempelvis en känsla av trötthet i rösten, 

heshet eller smärta runt struphuvudet (Salaa et al. 2000).  

 

Höga ljudnivåer innebär inte enbart röstproblem, det kan även få andra konsekvenser. En 

populärvetenskaplig sammanställning baserat på ett flerårigt forskningsprojekt på Göteborgs 

Universitet visar att förskollärare som arbetar i en miljö med hög ljudnivåer upplever mer 

frekvent stress, trötthet samt ljudtrötthet (Persson Waye et al. 2011). En studie gjord i 

Australien visar en annan sida av förskollärares påverkan av höga ljudnivåer. I detta fall 

upplevde förskollärare inte mer personlig belastning än den övriga arbetande populationen. 

Resultaten visade däremot att de som utsattes för höga ljudnivåer hade större tendens att 

undvika sociala miljöer (Grebennikov & Wiggins 2006).  

2.5.2 Stora barngrupper 
Stora barngrupper är ett av de främsta arbetsmiljöproblemen inom förskolan. Dagens nivåer 

uppgår till cirka 17 barn per barngrupp. Huruvida barngruppen faktiskt upplevs som stor eller 

inte är individuellt. En kvantitativ studie utförd på Göteborgs Universitet visar att vissa 

förskollärare förespråkar en mindre barngrupp med färre förskollärare. Andra tycker att 

antalet barn i gruppen är irrelevant och värdesätter istället antalet anställda förskollärare 

(Rosenqvist 2014, s. 51).  

 

Lärarförbundet har länge arbetat med problemområdet för stora barngrupper. 2016 kom 

Skolverket med nya riktmärken för att minska barngrupperna och på så sätt skapa bättre 

förutsättningar för barnen. Riktmärket för barn mellan 1–3 år är en barngrupp på 6–12 barn. 
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Barngruppen för åldrarna 4–5 år ska innehålla 9–15 barn (Lärarförbundet 2016-02-12; 

Skolverket 2016-02-12).   

2.5.3 Ergonomi 
Ergonomi handlar om att arbetsmiljön ska anpassas på ett sätt så att den anställde inte riskerar 

att drabbas av ohälsa eller olycksfall på sin arbetsplats. En sämre planerad arbetsmiljö kan 

innebära en ökad risk för belastningsskador (Arbetsmiljöverket 2018). Dessa 

belastningsskador kan dels bero på fysiska aspekter som tunga lyft. Det finns även riskfyllda 

psykiska aspekter inom begreppet ergonomi. Hög arbetsbelastning samt minimal 

återhämtning är två exempel. De kan leda till muskelspänning som i sin tur blir en 

belastningsskada (Arbetsmiljöverket 2018).  

 

Att arbeta som förskollärare kan ur ett ergonomiskt perspektiv vara väldigt ansträngande, 

speciellt fysiskt. Tunga lyft av barn, sitta på låga stolar vid låga bord eller sitta på knä är 

något som förskollärare utsätts för i sin dagliga arbetsmiljö (Gratz et al. 2002). Andra 

uppgifter som individer arbetande inom barnomsorgen har uppgett som fysiskt krävande är 

blöjbyte i obekväma positioner samt förflyttning av tunga möbler. Dessa moment i den 

fysiska arbetsmiljön kan i värsta fall leda till skador i både den lägre samt övre extremiteten 

för de anställda (Gratz et al. 2002).  

2.6 Lagstiftning 
Som tidigare nämnt ska förskolan stimulera barnens utveckling och lärande, samt erbjuda 

barnen en trygg omsorg (SFS 2012:800). Skolverket fastslår i dokumentet Läroplan för 

förskolan Lpfö 98 att den utbildning barnen får i förskolan ska utveckla barnens kunskaper 

och värderingar. Vidare ska lärandet förmedla respekt för mänskliga rättigheter samt det 

svenska samhällets demokratiska värden. En viktig aspekt är att barn lär sig via konkreta 

handlingar. Förskollärare påverkar därför i hög grad barnens förståelse och respekt för bland 

annat medmänsklighet, etiska värden samt normer (SKOLFS 1998:16). Förskollärare är 

därför lika viktiga förebilder för barn som föräldrar. 

  

Förskollärare har en mängd specifika mål och riktlinjer att förhålla sig till som utgör grunden 

för deras arbete. Förskollärarna ska bland annat ansvara för att varje barn får sina behov 

respekterade samt ge barnen förståelse för sitt eget värde. Det demokratiska förhållningssättet 

ska tillämpas och följas. Utöver den mängd riktlinjer och mål som ska följas samt ansvaret att 
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vara bidragande till barns lärandeprocess, har förskollärare även administrativa uppdrag. 

Varje barns utveckling ska noggrant dokumenteras, följas upp samt utvärderas. Det ska finnas 

en god kommunikation mellan förskollärare och föräldrar och det ska finnas ett 

förtroendefullt samarbete parterna emellan (SKOLFS 1998:16). 

 

Arbetsmiljöverket skriver i sin rapport Arbetsmiljön 2015 att lärare och pedagoger, 

förskollärare inkluderade, känner att de har alldeles för mycket att göra under arbetstid. 

Rapporten visade även att 68 procent av de tillfrågade förskollärarna och fritidspedagogerna 

upplever att de har ett arbete som innebär psykiska påfrestningar. Vidare är psykiska 

påfrestningar något Arbetsmiljöverket ser som ett mått på negativ stress. Utfallet för de 

personer som arbetar i en miljö som genererar negativa stressnivåer under lång tid kan bland 

annat vara psykisk ohälsa, som i det långa loppet kan leda till sjukskrivning 

(Arbetsmiljöverket 2016).  

2.7 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här kvalitativa studien är att söka förståelse för vilka faktorer som 

förskollärare upplever bidrar till en bra och mindre bra arbetsmiljö. 

 

- Vilka faktorer upplever förskollärare bidrar till en bra och mindre bra arbetsmiljö?  

  



 8 

3. Metod  
Det här avsnittet berör inledningsvis studiens metoddesign, de förskolor som resultaten 

baseras på, urvalsprocessen samt tillvägagångssättet för att slutligen kunna utföra en 

analysprocess. De etiska förhållningssätten kommer diskuteras. Avslutningsvis reflekteras det 

kring studiens trovärdighet och tillförlitlighet.  

3.1 Metoddesign  
Då syftet med denna studie var att utforska hur en specifik målgrupp upplever sin arbetsmiljö 

valde vi att genomföra en kvalitativ studie. Syftet med kvalitativa studier är att söka 

förståelse. Som hjälp för att söka förståelse utgår de kvalitativa metoderna ofta utifrån den 

hermeneutiska spiralen. Spiralen utgör en tolkningsprocess. En växelverkan mellan delar och 

helhet som skapar en större förståelse för den tolkning som fanns vid start (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 104–105).  

 

Datainsamlingen i denna studie baseras på intervjuer där en semistrukturerad intervjuguide 

konstruerad av författarna användes. Intervjuguiden innehöll bestämda frågor med öppna 

svarsalternativ (se Bilaga 1). Intervjuer syftar till att som intervjuare få förståelse för vad 

respondenten i fråga tänker och känner (Trost 2005, s. 23). Genom att använda en 

semistrukturerad intervjuguide ökar chansen för ömsesidigt samspel mellan respondent och 

intervjuare. De öppna svarsalternativen skapar möjlighet för respondenten att på ett bättre sätt 

förmedla sina tankar och åsikter (Hassmén & Hassmén 2008, s. 252, 258). För att pröva den 

semistrukturerade intervjuguiden inför studien genomfördes två pilotintervjuer. 

3.2 Deltagande förskolor 
I denna studie deltog fyra kommunala förskolor belägna i centrala Stockholm, tillhörande 

samma förskoleområde. Tillsammans med tre andra förskolor har de en gemensam 

förskolechef. Samtliga förskolor ansvarar för barn i åldrarna 1–6 år. Antalet barn varierar 

mellan verksamheterna. Förskolorna har hand om 109, 81, 39 respektive 35 barn. De 

anställda på förskolorna består främst av utbildade förskollärare och även barnskötare med 

eller utan utbildning.  

3.3 Urvalsprocess  
Målgruppen för studien var förskollärare. Samtliga deltagare var kvinnor. Åldersspannet för 

deltagarna var 24–64 år, med en medelålder på 42 år. Variationen på totalt antal arbetade år 
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inom förskolläraryrket var stor, ett spann på 2–29 år. I genomsnitt hade deltagarna arbetat 14 

år inom förskolan. Fyra av sex deltagare hade egna barn. Alla förutom en deltagare hade en 

förskollärarutbildning. Denna individ hade en titel som barnskötare men var under pågående 

utbildning till förskollärare.  

 

Med en kvalitativ utgångspunkt fullföljdes de sex inplanerade intervjuerna med fem 

förskollärare samt en barnskötare. Inom kvalitativ forskning spelar inte storleken på 

urvalsgruppen en betydande roll. Det som snarare är viktigt är att få en djup förståelse för 

fenomenet (Slevitch 2011). Efter sex intervjuer nåddes mättnad då ingen ny information 

tillkom. Detta ansågs därför vara lagom antal intervjuer för att nå förståelse för ämnet.  

 

I denna studie användes ett bekvämlighetsurval då det fanns en privat kontakt mellan 

författarna och förskolechefen. Urvalet utgick från faktorn maximal variation för att få en så 

stor spridning av information som möjligt. Variationen bestod av liten eller stor förskola samt 

få eller många antal år i yrket.  

3.4 Tillvägagångssätt  
För att nå den planerade urvalsgruppen och se om intresse fanns kontaktades förskolechefen 

för samtliga förskolor via mail. I detta introduktionsmail beskrevs studiens syfte samt 

tillvägagångssätt. Förskolechef samt en pedagogisk utvecklingsledare återkopplade snabbt 

och visade intresse för att förskollärare anställda hos dem kunde delta i studien. 

Kontaktuppgifter till sex förskollärare på fyra olika förskolor erhölls och datum för intervjuer 

bokades med dessa via mail. En av förskollärarna tackade nej till deltagande i intervju. Nya 

kontaktuppgifter till en barnskötare togs fram i samråd med biträdande förskolechef.  

 

Intervjuerna genomfördes på förskollärarnas respektive förskola för att underlätta för dem. 

Varje intervju var planerad att pågå ungefär 30 minuter. Den uppskattade tiden stämde 

relativt bra då intervjuerna sträckte sig mellan 21–33 minuter. Under samtliga intervjuer var 

båda författare närvarande. För att öka tillförlitligheten i resultaten höll en av författarna i 

intervjun medan den andre agerade observatör och förde anteckningar (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 135–136; Patel & Davidson 2011, s. 104). Författarna höll i tre intervjuer var.  

 

Varje intervju spelades in med hjälp av en mobiltelefon med samtycke från deltagaren. Detta 

gjordes för att underlätta analysen av data. Eftersom transkriberingen förväntades vara en 
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tidskrävande process delades arbetet upp författarna mellan. Transkriberingen utfördes i 

direkt anslutning till intervjuerna då informationen fortfarande låg nära i minnet. För att 

minska missuppfattningar av materialet var det personen som höll i intervjun som även 

genomförde transkriberingen (Hassmén & Hassmén 2008, s. 112).  

3.5 Analysprocess  
Då samtliga intervjuer var transkriberade lyssnades samt lästes texterna igenom upprepade 

gånger av författarna. Detta för att lära känna texten samt få en helhetsbild av 

respondenternas beskrivningar (Hassmén & Hassmén 2008, s. 324). Innehållsanalys med ett 

latent synsätt valdes för att analysera data.  

  

Därefter identifierades meningsbärande enheter i den transkriberade texten. De 

meningsbärande enheterna antogs representera betydelsefulla citat samt meningar som kunde 

urskiljas i det insamlade materialet (Kvale & Brinkmann 2009, s. 221). De meningsbärande 

enheterna kondenserades sedan till kortare meningar, fortfarande med samma innebörd som 

det ursprungliga citatet. Slutligen arbetades empiriskt styrda koder fram för de kondenserade 

meningarna (Hassmén & Hassmén 2008, s. 324). Koder kan liknas med nyckelord av textens 

meningsbärande enheter (Kvale & Brinkmann 2009, s. 217). Dessa koder presenteras i Tabell 

1–4 i resultatavsnittet. Slutligen delades de koder med liknande nyckelord in i fyra teman. 

Resterande citat presenteras i resultatavsnittets flytande text och stärker dessa fyra teman.  

 

3.6 Etiska förhållningssätt  
En viktig aspekt som noga övervägts är respondentens rätt till sin egen integritet och 

värdighet (Trost 2005, s. 103). En dialog via mail mellan intervjuaren och respondenten 

fördes vid det tillfälle då intervjuerna bokades. Mailet utformades så att respondenten 

informerades om studiens syfte och struktur i stort men även att deltagandet skedde frivilligt 

samt anonymt. Även presentation och förmedling av resultatet redogjordes för. Genom 

godkännandet av tidsbokningen skedde därmed ett skriftligt samtycke parterna mellan (Kvale 

& Brinkmann 2009, s. 87; Dalen 2015, s. 27).  

 

Inledningsvis vid intervjutillfället informerades respondenten om studiens syfte men återigen 

förtydligades konfidalitets- samt nyttjandekravet. Med detta menas att de uppgifter som 

lämnas är anonyma och det insamlade materialet enbart skall användas för denna studies 
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ändamål. Respondenten blev vidare upplyst om möjligheten att när som helst välja att avbryta 

sin medverkan i studien (Hassmén & Hassmén 2008, s. 390–391). Intervjun avslutades med 

en kort dialog gällande respondentens svar och om det var något som denne önskade stryka 

eller tillägga.  

3.7 Tillförlitlighet & trovärdighet  
Tillförlitligheten i denna studie baseras på huruvida de två författarnas uppfattning vad gäller 

gester, rörelser eller uttalanden stämmer överens (Kvale & Brinkmann 2009, s. 263–264). 

Studiens trovärdighet skapas efter huruvida studien mäter det den är avsedd att mäta. 

Inkluderat i studiens trovärdighet är även huruvida resultaten är överförbara eller inte 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 137, 155). Varje enskild deltagare i studien har fått samma 

förutsättningar vad gäller förberedande information samt intervjufrågornas utformning och 

ordningsföljd. Eftersom båda författarna var deltagande vid varje intervju kunde det 

konstateras att uppfattning vad gäller gester, rörelser och uttalanden från respondenten 

stämde överens. Det här bidrar till att studien får hög tillförlitlighet. Intervjuerna har 

genomförts på varje respondents egen arbetsplats. Alltså har förutsättningarna varit 

densamma för samtliga deltagare även vad gäller miljön. 
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4. Resultat  
Under intervjuerna kunde flertalet faktorer som påverkar förskollärares upplevda arbetsmiljö 

identifieras. Det gick tydligt att urskilja vilka faktorer som bidrar till en bra samt mindre bra 

arbetsmiljö utifrån insamlad data. Utifrån intervjuerna identifierades fyra teman: ergonomi, 

omgivning och rumslig utformning, motivation samt krav. Dessa teman beskriver 

arbetsmiljön utifrån förskollärarnas egna uppfattningar. För att tydliggöra vilka faktorer som 

påverkar förskollärares arbetsmiljö positivt och negativt, har olika koder skapats under varje 

tema. Dessa koder presenteras i Tabell 1–4.  

4.1 Ergonomi 
Majoriteten av respondenterna nämnde ergonomi minst en gång i beskrivningen av deras 

arbetsmiljö, antingen i en negativ eller positiv bemärkelse. En av respondenterna upplevde att 

tunga lyft var vanligt förekommande. ”Fysisk i och med alla tunga lyft som ändå blir eller 

man använder ju sin kropp i sitt arbete”. En annan respondent belyste de fysiska problem 

som följde av den bristande ergonomin. ”…man känner liksom att man är på språng hela 

tiden man går och går och man känner liksom i ryggen och herregud man är bara 32, det är 

liksom ingen ålder heller, att ha ont”. Däremot uppgav en annan respondent att den fysiska 

arbetsmiljön även hade positiv påverkan.”…det är väl bra det fysiska att du får röra på dig i 

alla fall...//att man får gå överallt och få den friska luften”. Utifrån svaren i intervjuerna 

framkom även att miljön inte alltid är anpassad efter de vuxnas ergonomi: 

 

”När det gäller vilan till exempel så lyfter vi barnen till plats, vi vaggar dem, vi klappar dem, 

vi sitter i obekväma positioner många gånger, ibland är det skönt när det finns kuddar och så 

men många gånger finns dom inte just där och då och då sitter man väldigt obekvämt”.  
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Tabell 1. Urval av citat avseende Ergonomi 

  Meningsbärande enhet från intervju   Kondenserad mening   Koder 

  ”…det påfrestar ju allt ifrån att man ska 

duka på låga bord tillsammans med 

barnen… och att man sitter vid låga bord 

och stolar, det är ju kanske inte 

ergonomiskt för vuxna…”   

  Ett fysiskt krävande              

arbete som inte alltid är 

ergonomiskt anpassat för 

vuxna 

  Bristande ergonomi 

”… jag upplever att vi har det ganska tufft 

i arbetsmiljön när det kommer till det 

fysiska, för allt handlar om att lyfta 

barnen...//för barnen är små, de behöver 

omsorg, de behöver kramas.”   

Arbetet kräver tunga lyft 

vilken kan vara fysiskt 

krävande 

  Tunga lyft 

”Jag återkommer till det här med min 

egna fysiska belastning, den är mest 

positiv – jag får röra på mig, den är inte 

statisk och den är väldigt varierande.” 

Den fysiska 

arbetsbelastningen 

upplevs som mestadels 

positiv 

  Aktivt arbete 

”…använda olika arbetsställningar som i 

sin tur främjar och ger möjlighet till att 

öva upp mig på exempelvis min balans och 

min styrka samtidigt som jag arbetar” 

Arbetet ger möjlighet att 

öva balans och styrka 

  Aktivt arbete 

 

4.2 Omgivning/Rumslig utformning 
Majoriteten av respondenterna tog upp stora barngrupper som ett av de största problemen på 

förskolorna då de beskrev vad som stressade dem i arbetet: 

 

”Stora barngrupper. Ja. Det kan gå jättebra att ha många barn ute på gården, då går jag 

runt och deltar stötvis med barnen som arbetar...//det är mer intensivt med närheten 

inomhus, och där kan jag känna att jag behöver ha bara 4–5 barn om jag ska göra ett 

experiment eller ett boksamtal”. 
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En fråga som ställdes under intervjun var: Finns det något du skulle önska vore annorlunda i 

din arbetsmiljö? Två av respondenterna nämnde färre barn i barngrupperna. ”Jag skulle tycka 

att, färre barn, absolut färre barn.” och ”Ja det är ju om det var lite färre barn det kan jag 

säga, annars inte”. Trots att stora barngrupper upplevdes som ett problem hos majoriteten av 

de tillfrågade förskollärarna fanns även en positiv syn hos en av dem “Jag har ju jättemånga 

kollegor; det är ju barnen!”.  

 

Hög ljudnivå var något som kunde urskiljas utifrån respondenternas svar gällande 

omgivningen. ”… men det är klart att det kan vara ett tröttsamt tempo i ljud och så. För de 

(barnen) pratar ju mycket och diskuterar”. Huruvida miljön var anpassad till en förskola eller 

inte var också en påverkande faktor för den upplevda arbetsmiljön ”Ljudnivån; hög, i och 

med att det är många barn plus att de här rummen är ju gamla lägenheter, de är inte byggda 

för att de ska vara en förskola, den är väl bara omgjord”. En respondent beskrev att höga 

ljudnivåer i vissa fall utgjorde ett stresspåslag. ”När vi är inne allihopa och det blir höga ljud 

så blir det någonstans stresspåslag”.  

 

Tabell 2. Urval av citat avseende Omgivning/Rumslig utformning 

Meningsbärande enhet från intervju Kondenserad mening Koder 

”Jag skulle vilja ha mer material, mer 

resurser för att kunna uppnå alla nya 

mål från läroplanen som kommer här 

med digitalisering…” 

Önskar mer material 

och resurser 

Bristande 

lärandemiljö 

”Har man en väldigt hög röst och 

skriker på barnen så skriker de tillbaka 

och det blir som en dominoeffekt.” 

Både barn och 

förskollärare påverkar 

ljudnivån 

Ljudnivå 

”Sen ett ritrum, ett byggrum, att liksom 

barnen också är trygga med att i det 

här rummet går jag när jag ska rita.” 

Det finns mycket att 

ändra på i miljön, 

uppdelning i fler olika 

rum är ett exempel. 

Bristande 

lärandemiljö 
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”…att kunna lyssna in, inte säga: vänta 

jag ska bara.  Utan att bara vara här 

och nu, det kan vara stressande att 

hinna det med 21 barn.” 

Stressande att hinna se 

alla barn i en stor 

barngrupp. 

Stora barngrupper 

  

4.3 Motivation 
Majoriteten av de tillfrågade belyste barnen och barnens utveckling som det mest 

motiverande i deras arbete. “En miljö i glädje, i framtidshopp eftersom jag arbetar med barn 

- det är ju vår framtid”. En annan respondent uttryckte "Det är ju alla möten med barnen, det 

är det som är det roligaste". En tredje respondent förklarade barnens utveckling som sötman 

med arbetet:  

 

 "Jag brinner för att se och att jag kan vara bidragande för att få en människa att utvecklas. 

Se utvecklingen, jag har ju satt frön. Det är det jag lever på. Det är det som är själva sötman 

med själva arbetet vilket är avgörande".  

  

Vidare beskrev flertalet tillfrågade möjligheten till eget inflytande över det pedagogiska 

arbetet som motiverande. "Jag har ju otroligt inflytande över att jag följer läroplanen i vad 

det är som åläggs mig i min utbildning...//… så har jag ju alla chanser i världen att kunna 

utbilda barnen". Samtidigt upplevde majoriteten att det fanns begränsad möjlighet till 

inflytande över scheman, tider och ledighet. En respondent menade att förskollärare är 

bundna till barnens ledighet och att det kan vara ett problem:  

 

 "Vi har inte lov när barnen har lov. Och det efterlyser jag. Där känner jag mig inte sedd, 

varken från fackets sida eller från ledningen. De vill ju att vi är lediga på somrarna då när 

barnen är lediga, men det räcker inte för mig nu".   

 

Avslutningsvis identifierades kommunikation som en påverkande faktor för motivationen. En 

av respondenterna i föreliggande studie uttryckte att kommunikationen med chefen i vissa fall 

blir bristande. “...Så antingen får man välja att på sin egen fritid utanför arbetstiderna att 

kontakta chefen, det blir oftast via email, vilket skär ned på kommunikationen”.   
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Tabell 3. Urval av citat avseende Motivation 

Meningsbärande enhet från intervju Kondenserad mening Koder 

”Jag har alla chanser i världen att 

utbilda barnen” 

Möjlighet att utbilda 

barn 

Barnens utveckling 

”.. vår chef brukar säga: ’Jag litar 

fullständigt på er’. Det känns 

jättebra”  

Chefen litar på sina 

anställda och ger 

feedback på det 

God 

kommunikation 

”… den här dagliga kontakten med 

barnen och man lär sig något varje 

dag genom att få se dem utvecklas” 

Det som är kul är den 

dagliga kontakten med 

barnen och få följa 

deras utveckling. 

Barnens utveckling 

  

  

  

”Jag har mycket inflytande just på 

min arbetsplats vad gäller vad jag får 

göra i min roll som 

förskollärare...//med semester och när 

man ska ta ledigt då är man ganska 

styrd till just sommar- och jullov” 

Stort inflytande vad 

gäller det pedagogiska 

lärandet men inte lika 

stort över tider och 

scheman. 

Inflytande 

 

4.4 Krav 
Det fanns åtskilliga faktorer i respondenternas arbetsmiljö som ansågs krävande och 

stressande. Faktorerna bidrog till en mindre bra arbetsmiljö på de berörda förskolorna. 

Känslan av otillräcklighet har författarna tolkat som den främsta orsaken till en krävande och 

stressig arbetssituation för förskollärare. "Jag kan känna att jag inte räcker till alltid". En 

respondent beskrev känslan av otillräcklighet som ett resultat av olika prioriteringar: 

 

"Det kan bli oroligt för en att man hela tiden känner otillräcklighet. När man arbetar med 

barn som är i en beroendeställning, där du måste utgå utifrån att de behöver dig och då ska 
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du prioritera hela tiden - “måste jag gå och byta en bajsblöja eller ska jag spela färdigt 

spelet?”. Det är en prioriteringsfråga. Och där kan det kännas som otillräcklighet på minus". 

. 

Kombinationen med det ökande administrativa arbetet samtidigt som barnen ska prioriteras 

var stressande. Något som samtliga respondenter uttryckte någon gång under varje intervju. 

"Det som är mest stressande är kombinationen administration och papper med pedagogiken".  

Samtidigt var det administrativa arbetet något som för vissa var en motivator. "...man vill ju 

ändå ha lite krav och att det ska vara lite drivande, så det administrativa vill man ju inte ta 

bort utan det ska ju finnas en balans där emellan...".  

  

Personalbrist var för vissa av respondenterna stressande. Bristen på utbildade förskollärare 

upplevdes för en respondent problematiskt. "Vi förskollärare upplever att vi får arbeta med 

många utan utbildning och det kan vara ett problem". Samma respondent menar att ju fler 

med förskollärarutbildning inom förskolan, desto bättre. "Då förstår vi varandra. Vi har ett 

tänk som man har fått med utbildningen".  

 

Tabell 4. Urval av citat avseende Krav 

Meningsbärande enhet från intervju Kondenserad mening Koder 

”... och om det är många ledsna barn 

eller många barn som behöver stöd i 

konflikter, då blir det ju också stressigt 

att hinna med…//man känner sig ofta 

otillräcklig.” 

Många barn i en 

barngrupp bidrar till en 

känsla av stress och 

otillräcklighet 

Känsla av 

otillräcklighet 

” stressande kan ju vara dagarna då en 

kollega är borta…//för då märker man 

att man har ju inte samma pedagogiska 

beteende som man borde…//så det kan 

bli väldigt rörigt.” 

Då kollegor är sjuka sker 

märkbara förändringar i 

det pedagogiska 

beteendet. 

Personalbrist 
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”Jag vill ju hellre vara med barnen 

men så tycker man att det 

administrativa är ju också viktigt för att 

visa barnen vilket lärande de är med 

om…” 

Det administrativa 

arbetet är viktiga men tar 

upp mycket av barnens 

tid. 

Administration 

”Huvudtrött och ljudtrött är du, när du 

går hem vill du inte ens höra musik 

eller att någon pratar med dig.” 

Huvud- och ljudtrött 

efter avslutad arbetsdag. 

Ljudtrött 

4.5 Sammanfattning 
Respondenterna i föreliggande studie uppgav flertalet positiva och negativa faktorer som 

påverkade den upplevda arbetsmiljön. Motiverande faktorer och som på så sätt bidrog till en 

bättre arbetsmiljö var det stora inflytandet över vad de får göra i rollen som förskollärare 

samt att vara en bidragande faktor till barnens utveckling. Stora barngrupper, lärarbrist samt 

hög ljudnivå var de främsta faktorerna som respondenterna upplevde som negativa.  

 

 
 

Figur 1. Inflytande, kommunikation, meningsfullt och aktivt arbete bidrar till en bra 

arbetsmiljö. Tunga lyft, hög ljudnivå, stora barngrupper och känslan av otillräcklighet bidrar 

till en mindre bra arbetsmiljö. Tillsammans bildar dem förskollärares upplevda arbetsmiljö 
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5. Diskussion 
Syftet med den här studien var att söka förståelse för vilka faktorer som förskollärare 

upplever bidrar till en bra och mindre bra arbetsmiljö. Föreliggande studies resultat visar att 

inflytande, kommunikation, meningsfullt och aktivt arbete bidrar till en bra upplevd 

arbetsmiljö hos förskollärare. Tunga lyft, hög ljudnivå, stora barngrupper och känslan av 

otillräcklighet bidrar tvärtom till en mindre bra upplevd arbetsmiljö.  

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Ergonomi  
Under analysprocessen kunde författarna urskilja ergonomi som en del av förskollärarnas 

arbetsmiljö. Majoriteten av respondenterna nämnde ergonomi minst en gång i beskrivningen 

av deras arbetsmiljö, antingen i en negativ eller positiv bemärkelse. Författarna har fått 

uppfattningen att förskollärare ser det positivt att de i sitt arbete får röra på sig i ute i friska 

luften samt att arbetspositionerna är varierande. Tolkningen som gjorts är att det aktiva 

arbetet är en positiv bidragande faktor för förskollärares hälsa och upplevda arbetsmiljö. Det 

här går i linje med tidigare forskning. En holländsk studie visar att en aktiv vardag i högre 

grad påverkar hälsan positivt än en vardag som mestadels är stillasittande men där det finns 

inslag av en träningstimme varje dag (Bernard et al. 2013).  

 

Fysisk arbetsmiljö är en del i Peter Warrs Vitaminmodell (2007). Resultaten i denna studie 

tyder på att förskollärarna saknar fysisk säkerhet då tunga lyft och obekväma arbetspositioner 

förekommer dagligen. Eftersom Vitaminmodellen utgår från den psykosociala arbetsmiljön 

skulle en tolkning kunna vara att bristande fysisk säkerhet i arbetet kan påverka den psykiska 

hälsan negativt. Utifrån resultaten kunde författarna utläsa att respondenterna är medvetna om 

de negativa följderna av en bristande fysisk arbetsmiljö. Bland annat nämnde en respondent 

”… man känner liksom i ryggen och herregud man är bara 32, det är liksom ingen ålder 

heller, att ha ont”. Slutsatsen som har dragits är att medvetenheten av bristerna i den fysiska 

arbetsmiljön kan generera psykisk stress och därför bidra till att förskollärare uppfattar sin 

arbetsmiljö som mindre bra.  

 

Ytterligare en aspekt som författarna uppfattat ha negativ påverkan på den upplevda 

arbetsmiljön var att miljön på respondenternas respektive förskola inte var anpassad för 

vuxna. Bland annat nämnde en respondent att de ofta sitter vid låga bord och stolar 
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tillsammans med barnen. Resultaten i föreliggande studie visar att de obekväma positioner 

respondenterna utsätts för kan leda till framtida fysiska skador. Forskning visar att obekväma 

positioner kan leda till belastningsskador både i den övre och nedre extremiteten (Gratz et al. 

2002; Arbetsmiljöverket 2016). 

 

Även den dagliga tillgången till dagsljus och rörelse tycks påverka förskollärares upplevelse 

av sin arbetsmiljö positivt. Majoriteten av respondenterna uppgav att de kände glädje efter en 

avslutad arbetsdag. Den dagliga fysiska aktiviteten anser författarna kan vara en bidragande 

faktor till känslan av glädje.  

5.1.2 Omgivning/Rumslig utformning  
Utifrån resultaten kunde stora barngruppen konstateras som den främsta orsaken till en sämre 

upplevd arbetsmiljö. Stora barngrupper framkallade en känsla av otillräcklighet hos 

förskollärarna, vilket även går i linje med tidigare forskning (Rosenqvist 2014, s. 56). 

Resultaten i föreliggande studie indikerar att resurserna som krävs för att minska 

barngruppernas storlek står utom förskollärarnas makt. Att minska barngrupperna är en 

tidskrävande process som Lärarförbundet och Skolverket just nu arbetar med (Lärarförbundet 

2016-02-12; Skolverket 2016-02-12). Trots pågående arbete för minskade barngrupper så 

indikerar resultaten från denna studie att det ännu inte skett förändring och problemet 

fortsätter drabba förskollärare och deras arbetsmiljö.  

 

Omgivningen i förskolan består till stor del av höga ljudnivåer. Författarna har fått förståelse 

för att höga ljudnivåer främst beror på stora barngrupper. Men höga ljud kan även bero på att 

miljön inte är anpassad för en förskoleverksamhet. Respondenterna i denna studie uppgav 

höga ljudnivåer som en negativt bidragande faktor till den upplevda arbetsmiljön.  

 

I föreliggande studie uttrycker respondenterna att de höga ljudnivåerna är stressande men 

också en oro över att de skulle kunna vara skadliga. Förskollärarnas beskrivningar stämmer 

delvis överens med tidigare forskning som visar att daglig vistelse i en miljö där höga ljud 

förekommer kan vara skadligt (Salaa et al. 2000; Rosenqvist 2014, s. 49). Behovet av att höja 

sin röst på grund av högt bakgrundsljud kan leda till konsekvenser som heshet och känsla av 

trötthet i rösten (Salaa et al. 2000; Södersten et al. 2003). Det som uppfattas som besvärande 

ljud kan skilja sig mellan olika individer och något som författarna haft i åtanke (Nielsen & 

Persson Waye 2010).  
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5.1.3 Motivation  
Respondenterna i denna studie beskrev att motivationen till arbetet dominerades av mötena 

med barnen. Ett flertal av respondenterna uttryckte en motivation i att se barnen utvecklas 

och att få vara bidragande i denna utveckling. Författarnas uppfattning är att förskollärare ser 

en möjlighet till att vara med och utveckla den framtida generationen. Detta kan vara en 

motivator som ger arbetet mening och bidrar därav till en bra upplevd arbetsmiljö. Enligt den 

arbetskarakteristika modellen krävs det bland annat att arbetet ska kännas meningsfullt för att 

individen ska vara motiverad att utföra sitt yrke (Aronsson et al. 2012, s. 171). Resultaten 

från föreliggande studie går i linje med tidigare forskning som visar att förskollärares 

interaktioner med barnen kan kopplas till känslan av tillfredsställelse på arbetet (Jorde-Bloom 

1988).  

 

Medelvärdet för antal år inom yrket var 14 år för denna studies respondenter. Resultaten visar 

att det finns en mängd faktorer som påverkar förskollärares upplevda arbetsmiljö negativt. 

Trots detta anser författarna att det finns ett överflöd av faktorer som främjar förskollärarnas 

hälsa och på så sätt bridrar till en bra arbetsmiljö. Bland annat upplever förskollärarna i denna 

studie att de har ett meningsfullt yrke. Det här skulle kunna vara en bidragande faktor till en 

upplevd hälsosam arbetsmiljö samt att respondenterna valt att stanna inom förskolläraryrket. 

Det här går i linje med WHO:s definition av en hälsosam arbetsmiljö (WHO 2018).  

 

Respondenterna uttryckte att en väl fungerande kommunikation mellan förskollärarna och 

chefen var väsentligt för välmåendet på arbetsplatsen. Detta var något som gick att identifiera 

på en av förskolorna då en respondent uttryckte att chefen kände tillit till dem ”... vår chef 

brukar säga: ’Jag litar fullständigt på er’. Det känns jättebra”. Å andra sidan fick författarna 

uppfattningen om att kommunikationen mellan chef och förskollärare ibland blev bristande. 

Förskolechefen har ansvar över sju förskolor och hinner på så sätt inte alltid bibehålla en 

verbal kommunikation med förskollärarna. Utifrån en respondents svar har förståelsen 

skapats att kommunikationen blir lidande då den oftast sker via mail. “...Det blir oftast via 

email, vilket skär ned på kommunikationen”.  

 

Ovanstående redogörelser kan tolkas som att en god kommunikation med en chef bör finnas 

för att förskollärare ska känna tillräcklig motivation för att fortsätta arbeta. Denna tolkning 

stämmer väl överens med den arbetskarakteristiska modellen. Då modellen belyser 
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återkoppling från chef eller kollegor som en viktig förutsättning för en känsla av motivation 

till arbetet (Aronsson et al. 2012, s. 171).  

5.1.4 Krav  
Resultaten i föreliggande studie visar att höga krav är vanligt förekommande i förskollärares 

arbetsmiljö. Majoriteten av respondenterna upplevde en känsla av otillräcklighet då barnen 

var första prioritet samtidigt som det administrativa arbetet behövde utföras. Förskollärarna 

uttryckte att personal- och resursbrist var något som påverkade arbetsmiljön i negativ 

bemärkelse. Samtidigt ska läroplanen följas och förskollärarna ska utgöra förebilder för 

barnen. Ovannämnda faktorer kan tolkas som höga krav i arbetet.  

 

Höga krav i kombination med låg kontroll över sin arbetssituation kan leda till emotionell 

utmattning (Fernet et al. 2003). Kombinationen kan även leda till lägre välbefinnande än om 

man i sitt arbete har höga krav och hög kontroll (Van Der Doef & Maes 1999). Författarna 

har fått uppfattningen att förskollärare har låg kontroll över vissa komponenter. Bland annat 

personalresurser, resurser för läromedel och rumslig utformning, läroplanen samt den höga 

ljudnivån. I linje med Fernet et al. (2003) kan den låga kontrollen förskollärare har över dessa 

komponenter leda till emotionell utmattning och en mindre bra upplevd arbetsmiljö. Något 

som respondenterna uttryckte.  

 

Majoriteten upplevde huvud- och ljudtrötthet efter avslutad arbetsdag och ville gärna ha det 

tyst runt omkring sig de första timmarna efter arbetet. Det här går i linje med Persson Waye 

et al. (2011) som menar att ljudtrötthet är vanligt förekommande hos förskollärare. 

Uppfattning har skapats att personalbrist var utmattande då en respondent uttryckte att det 

ofta blir rörigt de dagar det saknas personal.  

 

Likaså var känslan av att vara otillräcklig något författarna fått förståelse för kan leda till 

känsla av utmattning. En respondent förklarade det som en prioriteringsfråga: “... måste jag 

gå och byta en bajsblöja eller ska jag spela färdigt spelet?”. Den ständiga prioriteringsfrågan 

samt att hinna ge alla barn uppmärksamhet kan antas bidra till en känsla av otillräcklighet. 

Detta skulle på lång sikt kunna skapa emotionell utmattning då det ställer höga krav på 

förskollärarna (Fernet et al. 2003). Speciellt då det handlar om barn, som respondenterna 

uttrycker behöver stöd och omsorg. 
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Höga krav i kombination med hög kontroll över sin arbetssituation kan motsatt vara en 

motivator och kompetensutveckling (Van Der Doef & Maes 1999). För att hantera höga krav 

krävs resurser som kan generera en känsla av kontroll över arbetet (AFS 2015:4, s. 6). Utifrån 

resultaten har förståelsen skapats att förskollärarna har hög kontroll över det praktiska 

arbetet. Det vill säga de har stort inflytande över vad de får göra i rollen som förskollärare 

och det skapar på så sätt en bra upplevd arbetsmiljö. Många menar även att de har chans att 

utbilda barnen. Barnens utveckling kan ur resultaten utläsas som den främsta motivatorn för 

förskollärare. Eftersom respondenterna har hög kontroll över barnens utveckling stämmer det 

överens med Van Der Doef & Maes (1999) som menar att trots höga krav så kan man genom 

hög kontroll skapa en balans i arbetsbelastning. Något som författarna fått förståelse för att 

respondenterna uppnått då majoriteten arbetat flera år inom förskolan.  

 

Hur krav uppfattas är individuellt och beror bland annat på tidigare erfarenheter av vad som 

upplevs som hotfullt och därmed stressande (Arnetz & Ekman 2013). Människor har även 

olika strategier för att hantera krav (Waters 2000). Exempelvis stämmer det bra överens med 

att några av respondenterna uttryckte det administrativa arbetet som ett belastande krav 

eftersom majoriteten främst vill arbeta med barngruppen. Samtidigt ansåg andra respondenter 

att administrationen var utmanande i positiv bemärkelse och på så sätt en motivator. För 

sistnämnda respondenter, som nämnt det administrativa arbetet som en motivator, har känslan 

av att en hög kontroll förekommer skapats. Administrationen kan därmed bidra till en 

kompetensutveckling för de berörda (Van Der Doef & Maes 1999).  

5.1.5 Sammanfattning  
Författarna har fått förståelse för att vad förskollärare uppfattar som bra och mindre bra i 

arbetsmiljön är individuellt och bland annat beror på tidigare erfarenheter. Studien resulterade 

därmed i att det finns komponenter som bidrar till både en bra och mindre bra arbetsmiljö 

inom respektive tema.  

 

Ergonomin i förskollärares arbetsmiljö upplevs positiv då förskollärare ofta vistas utomhus 

samt är fysiskt aktiva i sin vardag. Ergonomin brister genom tunga lyft av barn samt utav de 

kroppsliga positioner de tvingas inta för att befinna sig på barnens nivå. Bristerna i den 

fysiska arbetsmiljön verkar påverka förskollärare negativt då känslan av en dålig ergonomi 

kan vara en stressor. Vidare har resultaten i föreliggande studie visat att det finns vissa 

negativt bidragande faktorer som förskollärare inte själva kan påverka. Dessa är de stora 
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barngrupperna samt den höga ljudnivån som uppstår som följd.  Det här kan tolkas som 

bidragande faktorer till upplevelsen av en mindre bra arbetsmiljö hos förskollärare.  

 

Resultaten i den här studien har visat att det tycks vara motiverande och drivande med ett 

administrativt arbete. Däremot räcker inte alltid tiden till för att hinna med det eftersom det 

huvudsakligt fokus ligger på barngrupperna. Kombinationen däremellan utgör stress och 

skapar på så sätt en ökad känsla av krav i arbetsmiljön. Författarna har fått uppfattning att 

förskollärare har låg kontroll över vissa komponenter, däribland personal- och resursbristen 

och de höga ljudnivåerna. Tvärtom har de hög kontroll över barnens lärandeprocess och vad 

de får utföra för arbete i rollen som förskollärare. Resultaten i föreliggande studie visar att 

barnens utveckling utgör den största motivatorn för respondenterna samt är det som ger 

arbetet en mening. Att känna meningsfullhet är en viktig komponent för att man ska ha 

motivation för att fortsätta arbeta.  

5.2 Metoddiskussion  
I föreliggande studie valdes ett neutralt syfte för att minimera risken för att påverka 

respondenterna i deras svar. Studiens resultat är baserat på sex respondenters svar. Då 

författarna upplevde att ingen ny information tillkom efter sex intervjuer kändes sex 

respondenter som en tillräcklig mängd deltagare. En känsla av mättnad nåddes vilket är ett 

mål inom kvalitativ forskning (Hassmén & Hassmén 2008, s. 105).  

 

Intervjuerna utgick från en semistrukturerad intervjuguide med öppna svarsalternativ. Genom 

öppna svarsalternativ skapas möjlighet för respondenten att förmedla tankar och åsikter 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 252, 258). Den semistrukturerade guiden kändes därför mest 

lämplig att tillämpa med hänsyn till studiens syfte. Författarna anser att intervjuguiden 

innehöll lagom antal frågor då respondenternas svar besvarade studiens syfte. Trovärdigheten 

kan anses hög eftersom intervjuguiden var väl genomarbetad vilket bidrar till att studien 

mäter det den är avsedd att mäta.  

 

Intervjuguidens inledande fråga sökte svar på hur förskollärare upplevde sin arbetsmiljö. 

Frågan kan i efterhand anses som bred och omfattande, då den av flera respondenter 

besvarade nästföljande frågor om vad som specifikt upplevdes som bra och mindre bra i 

arbetsmiljön. Å andra sidan framkom respondenternas spontana tankar kring den upplevda 

arbetsmiljön, tack vare att den inledande frågan var så pass bred.  
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Två av frågorna i intervjuguiden, en om inflytande över arbetssituationen samt en om vilka 

arbetsuppgifter som var motiverande för respondenterna, upplevdes förvirrande för 

respondenterna. Majoriteten hade svårt att förstå frågornas innebörd. Vid dessa frågor var 

därför författarna tvungna att ge exempel på svarsalternativ. Detta kan tolkas som att dessa 

två frågor blev ledande. Vidare krävde två andra intervjufrågor konkreta exempel på 

situationer i arbetet. Dessa två var i vissa fall svåra för respondenterna att besvara. Detta 

baseras på författarnas gemensamma uppfattning om att flera respondenter hade svårt att 

komma på exempel där och då. Ovanstående reflektioner handlar om intervjuguidens 

utformning. I efterhand kan det kännas nödvändigt att ändra intervjufrågornas utformning för 

att förhindra eventuell förvirring hos respondenterna.  

 

Intervjupersonerna i föreliggande studie tilldelades författarna av förskolechefen. Det här kan 

å ena sidan anses negativt då författarna själva inte bestämde kriterierna för studiens 

deltagare. Å andra sidan presenterade förskolechefen de kriterier hon följde då hon 

genomförde urvalet. Förskolechefen använde sig av ett handplockat urval med kriterier som 

innefattade en spridning på antal arbetade år inom förskolan, samt om deltagarna arbetade på 

en liten eller stor förskola. Författarna bedömde kriterierna som rimliga då det ansågs ge 

relevant information med hänsyn till studiens syfte (Hassmén & Hassmén 2008, s. 110) och 

godkände därmed deltagarna. b 

 

Överförbarhet är av mindre betydelse inom den kvalitativa forskningen (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 155). Dock utgör förskollärare en väl representerad grupp på 

arbetsmarknaden idag (Skolverket 2018). Därför går föreliggande studies resultat trots allt att 

överföra på en stor del av populationen. Däremot kan det ifrågasättas om resultaten från 

denna studie går att överföra på privata förskolor, då dessa resultat baseras på kommunala 

förskolor. Eftersom intervjuerna genomfördes på fyra olika förskolor skapar det en bredare 

syn på förskollärares upplevda arbetsmiljö. Med hänsyn till att majoriteten av förskollärarna i 

Sverige är kvinnor (Mäki 2015) är det positivt att föreliggande studie är baserad på kvinnor 

då det ger en presentabel bild av förskolläraryrket.  

 

Båda författarna var närvarande vid samtliga sex intervjuer vilket resulterade i att 

uppfattningen om respondenternas gester, rörelser eller uttalanden stämmer överens 

bådadera. Det här har ökat studiens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann 2009, s. 263–264). 



 26 

Något annat som har ökat studiens tillförlitlighet är att samtliga respondenter haft samma 

förutsättningar vad gäller den miljö som intervjun genomfördes i. Intervjuerna har 

genomförts på varje respondents egna arbetsplats. Om svaren har påverkats på grund av att 

deltagarna varit i en miljö där de känt sig trygga går att dividera kring.  

5.3 Vidare forskning  
Ansvaret för storleken på barngrupper i förskolan ligger hos kommun och landsting. Därför 

bör det enligt författarna undersökas kring hur dessa planerar att åtgärda problemet med de 

för stora barngrupperna. Ett annat intressant ämne för framtida forskning är hur det skiljer sig 

i beteende mellan barn som vistats i stora respektive små barngrupper. Samt hur gruppstorlek 

påverkar barnens fortsatta skolgång.  

 

Vidare är det enligt författarna viktigt att identifiera de främsta orsakerna till sjukskrivning 

hos förskollärare. På detta sätt kan man genom främjande arbete förhoppningsvis förhindra 

sjukskrivningar i denna yrkesgrupp. Utifrån befintliga data kan känslan av otillräcklighet vara 

vanligt förekommande. Därför skulle det vara intressant att undersöka vilka psykiska samt 

fysiska konsekvenser känslan av otillräcklighet kan leda till på lång sikt hos förskollärare.  

 

En avslutande tanke är att det behövs en bredare vetenskaplig grund för hur manliga 

förskollärare upplever sin arbetsmiljö. Uppfattningar kring den upplevda arbetsmiljön i 

förskolan skulle kunna skilja sig mellan män och kvinnor.  

5.4 Slutkommentar 
Resultaten i föreliggande studie visar att det finns en mängd faktorer som bidrar till en bra 

och mindre bra arbetsmiljö för förskollärare. Studien bidrar till förståelsen att det finns 

mycket förbättringar och åtgärder att göra inom förskolan. Något som författarna anser som 

viktigt då barnens tid i förskolan lägger grunden för deras utveckling. Det är just barnens 

utveckling som förskollärarna i denna studie menar är bland det bästa i deras arbetsmiljö och 

som får dem att känna motivation till fortsatt arbete. Känslan att få arbeta i “en miljö i glädje, 

i framtidshopp”. 
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Bilaga 1 Intervjuguide  
 
Inledande frågor/Bakgrundsfrågor  
Informera om att det kommer att spelas in, men bara för vår vinning och allt kommer 
naturligtvis vara anonymt. Du får även avbryta intervjun när som helst om du känner för det. 

• Ålder: 
• År i yrket samt antal år på just denna arbetsplats:  
• Berätta om eventuella tidigare anställningar:  
• Har du egna barn?  

 
Huvudfrågor  
Hur upplever du din arbetsmiljö? Kom ihåg att det både finns den psykiska samt den fysiska 
arbetsmiljön!  
Följdfråga: upplever du att andra anställda har samma uppfattning som dig?  
 

Beskriv vad som är bra med din arbetsmiljö.  
 

Hur upplever du ditt inflytande över din arbetssituation?  
 

Beskriv vad motiverande arbetsuppgifter är för dig.  
 

Hur upplever du kommunikationen mellan dig och dina kollegor?  
 

Hur upplever du kommunikationen mellan dig och din chef?  
 

Berätta om en situation där du känt dig trygg att be om hjälp eller föra fram önskemål till din 
chef.  
 

Kan du ge exempel på en situation på din arbetsplats där du inte känt dig hörd eller sedd.  
 

Ge exempel på något i din arbetsmiljö du upplever som stressande.  
 
Finns det något du skulle önska vore annorlunda i din arbetsmiljö?  
Följdfråga: Vad skulle du föreslå för lösning/åtgärd?  
 

Hur känner du dig de flesta dagarna då du går från ditt arbete? 
Följdfråga: Kan du släppa arbetet då du går därifrån?  
 
Avslutande frågor/kommentarer: 

• Det här har som sagt spelats in men det är bara vi som kommer använda oss av 
informationen, vi kommer till viss del skriva ner det som sägs men det kommer vara 
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för att hitta gemensamma teman av det som har sagts. Allt kommer självklart vara 
anonymt.  

• Är det något du har sagt som du vill stryka eller lägga till?  
• Var något av det vi frågade känsligt eller jobbigt att svara på?  
• Stort tack för att du ville bidra till innehåll till vår C-uppsats, det är vi oerhört 

tacksamma för!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 33 

Bilaga 2 Käll- och litteratursökning 
 
Syfte och frågeställningar: Syftet med den här kvalitativa studien är att söka förståelse 
för vilka faktorer som förskollärare upplever bidrar till en bra och mindre bra arbetsmiljö.  
 

- Vilka faktorer upplever förskollärare bidrar till en bra och mindre bra arbetsmiljö 
 
 
Vilka sökord har du använt? 
Environment and "work" systematic review  
Preschool teachers work environment   
Stress sweden teachers  
Stress factors preschool teachers 
Stress and noise exposure  
Förskolans läroplan  
Ergonomics work environment 
Physical work environment 
Work environment and demand control model 
Manliga förskollärare  
SKL  
Skolverket 
Lärarförbundet  
 
Var har du sökt? 
PubMed, ERIC, Google Scholar, Google.se 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
PudMed: Environment and "work" systematic review, Ergonomics work environment, 
Physical work environment 
ERIC: Preschool teachers work environment, Work environment and demand control model, 
Psychosocial work environment 
Google.se: Förskolans läroplan, SKL, Skolverket, Lärarförbundet, Buller 

 
Kommentarer 
Det var svårt att hitta bra material på databaser som PubMed och Google Scholar då de 
artiklar som fanns där till stor del handlade om lärare i högstadiet eller gymnasiet och gick 
på så sätt inte att överföra till vår målgrupp som var förskollärare. Majoriteten av våra 
källor består utav svenska källor och innefattar rapporter och skollagar bland annat. Detta 
på grund av att de gav mest relevant information till vår studie. De databaser som passade 
bäst var ERIC samt Google. Dessutom fick vi några värdefulla källor utav vår handledare. 
Vissa källor har tillkommit från använda artiklars referenslistor.  
 
    


