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Sammanfattning
Syftet med studien är att tolka och förstå hur stress uttrycker sig i förskollärares berättelser om sin
fysiska- och psykosociala arbetsmiljö i förskoleklass. Studien fyller ett kunskapsgap i forskningen då
stress hos förskollärare, i relation till arbetsmiljön i förskoleklass, inte specifikt undersökts i större
utsträckning tidigare. Data samlades inledningsvis in genom deltagande observationer och följdes med
semistrukturerade intervjuer. Datan kodades och tematiserades för att sedan analyseras i två kategorier,
psykosocial- och fysisk arbetsmiljö. Under kategorierna rubricerades de teman som skapats utifrån den
ursprungliga dataanalysen. Exempelvis hittas, under fysisk arbetsmiljö, temana: “Ytor & Lokaler”,
“Ljudvolym” och “Ergonomi”. Under psykosocial arbetsmiljö hittas bland annat temana: “Stress”,
“Tidsbrist” och “Personalbrist”. I studien deltog fem olika förskollärare som arbetar i förskoleklass på tre
olika skolor. Studien visade att stress förekommer i varierande grad i förskoleklass och att det finns
många olika stressorer. Gemensamt för samtliga deltagare var stora klasser och personalbrist som
stressorer. Deltagarna hade olika copingstrategier för att förebygga och hantera stress, gemensamt var
dock att alla ansåg att deras närmaste kollega var deras främsta stöd.
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1. Introduktion

1.1 Inledande bakgrund & problemformulering
Studien avser att tolka och förstå hur stress uttrycker sig i förskollärares berättelser om sin

fysiska- och psykosociala arbetsmiljö i förskoleklass. Innan studien påbörjades fanns en

förförståelse om att förskollärare idag är mycket pressade och stressade i sitt yrke.

Förförståelsen skapades genom samtal med bekanta som arbetar inom branschen. Ett

antagande gjordes även att stressen beror på brister i den fysiska- och psykosociala

arbetsmiljön. År 2017 rapporterade Arbetsmiljöverket att 90% av skolorna i Sverige har

brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De vanligaste arbetsmiljörelaterade bristerna

i skolan inkluderar ohälsosam arbetsbelastning, buller, hot och våld, psykosociala

problem, stress och organisatoriska brister samt belastningsergonomiska brister.12

Arbetsmiljöverkets rapport “Arbetsorsakade besvär” beskriver och redogör för

besvär hos arbetstagare i samband med deras arbete. Rapporten baserar sig på3

undersökningar som görs och publiceras av Arbetsmiljöverket vartannat år.

Undersökningen från 2020 visar att arbetstagare inom vård och utbildning är de mest

utsatta för arbetsorsakade besvär. År 2020 hade 46% av grundskollärare, fritidspedagoger

och förskollärare arbetsorsakade besvär till följd av olyckshändelse och eller andra

förhållanden i arbetet än olyckshändelse. Besvären som upplevs inkluderar bland annat:4

Trötthet, fysisk smärta eller värk, sömnstörningar, huvudvärk, tinnitus, minne,

koncentration eller tankeförmåga, symtom på depression eller utmattningssyndrom.

Resultatet visar en ökning av arbetsorsakade besvär på ca. 4%-enheter från föregående

undersökning, 2018, till 32% i undersökningen från 2020. Vidare skriver

Arbetsmiljöverket i rapporten att ökningen av arbetsrelaterade besvär till följd av smitta

sannolikt kan bero på covid-19. Att smittan ökat skulle kunna ses som en förklaring till

4 Ibid.
3 Arbetsmiljöverket 2021:1
2 Arbetsmiljöverket 2012
1 Arbetsmiljöverket 2017
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den totala ökningen. Dock menar Arbetsmiljöverket att det är svårt att separera en

specifik orsak som förklarar ökningen totalt sett.5

Det tycks inte finnas några rapporter från arbetsmiljöverket gjorda i närtid, som

redogör för hur förskollärare upplever sin fysiska- och psykosociala arbetsmiljö. Det

tycks vara svårt att hitta studier som undersöker den fysiska- och psykosociala

arbetsmiljön specifikt hos förskollärare som arbetar i förskoleklass. Det kan bero på att de

ofta hamnar i skymundan i studier som fokuserar på hela skolvärlden och lärare generellt,

eller studier som fokuserar på förskollärare som arbetar i förskolan. Denna studien ämnar

att fylla det kunskapsgapet och rikta fokus mot en samhällsviktig yrkesgrupp.

1.2 Syfte
Syftet med studien är att tolka och förstå hur stress uttrycker sig i förskollärares

berättelser om sin fysiska- och psykosociala arbetsmiljö i förskoleklass.

1.3 Disposition
Nästa kapitel beskriver begrepp och tidigare forskning relaterat till syftet. Begreppen är

framtagna ur syftet och definieras för att kunna bearbeta materialet. Den tidigare

forskningen står som bollplank för studiens resultat och analys för att se hur det ser ut i

relation till tidigare forskning. Sedan följer en utförlig beskrivning av metoden som

använts i studien och motivation för de val som gjorts. I metodavsnittet diskuteras också

etiska ställningstaganden och dilemman som identifierats under studiens gång. Efter

metoden presenteras resultatet under två kategorier, fysisk- och psykosocial arbetsmiljö.

Kategorierna är uppbyggda av underrubriker vilka togs fram genom tematisering av

empirin. Slutligen presenteras analys och diskussion. I analysen bearbetas resultatet med

hjälp av teori, begrepp och tidigare forskning. Diskussionen är uppdelad i två rubriker,

först diskuteras analys och resultat sedan förs en kort diskussion om framtida forskning,

som är nödvändig eller som skulle vara intressant att genomföra.

5 Arbetsmiljöverket 2021:1
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2. Teori, begrepp och tidigare forskning

För att skapa förståelse för studiens syfte och för att kunna bearbeta materialet definieras

begreppen stress, psykosocial arbetsmiljö samt fysisk arbetsmiljö. Dessutom kommer

tidigare forskning relaterat till ämnet att diskuteras samt dess betydelse för studien.

Begreppen definieras först då de är framtagna ur syftet och används för att tolka och

förstå den tidigare forskningen som gjorts i ämnet. Det är svårt att skapa förståelse för den

tidigare forskningen utan att först förstå definitionen på stress och stressorer. Av

strukturella skäl samlas samtliga begreppsdefinitioner under samma rubrik.

2.1 Begrepp

2.1.1 Stress

Forskning relaterat till begreppet stress har bedrivits sedan lång tid tillbaka. I mitten på

1900-talet myntade Seyle begreppet inom det biomedicinska fältet. Forskning kring6

stress skiljer på stressorer och stressreaktioner. Stressorer definieras som faktorer som

utlöser och genererar stressreaktioner vilket är vad som händer med individen när den

upplever stress. Stress är en biologisk reaktion som uppstår när individen upplever hot7

mot homeostas, vilket är kroppens “normaltillstånd”. Om hotet faktiskt existerar är

irrelevant då endast individens upplevelse spelar roll för stress-systemet. Stressreaktionen

styrs i huvudsak av det så kallade stress-systemet vilket sitter i det centrala nervsystemet.8

Stress är en naturlig reaktion och en del av människans vardag. Det är en

överlevnadsinstinkt som hjälpt människan att överleva i århundrade. Tidigare hjälpte den

människan att fly från farliga och hotfulla situationer. På samma sätt upplever och

hanterar människan stress idag, även om människan nuförtiden sällan behöver fysiskt fly

8 Ibid.
7 Chrousos 2009
6 Selye 1956
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hotfulla situationer. Stressreaktioner har ingen direkt negativ påverkan på individen9

förutsatt att reaktionen inte pågår under för lång period och att den följs av återhämtning,

vila och sömn. Med längre och upprepade stressreaktioner finns risk för fysiska och

psykologiska konsekvenser i olika former. Depression, utmattningssyndrom, trötthet och

kognitiva nedsättningar är exempel på konsekvenser av långvarig stress.10

Ett praktiskt exempel på stress och stressreaktion som är vanligt är att individen

inte äter så som den bör. Detta leder till att kroppen konserverar energi då den tror att den

behöver bekämpa svält. Om detta sker under en längre tid och upprepade gånger kan det

leda till exempelvis metabolt syndrom. Stressreaktioner innebär, rent krasst, att kroppen11

mobiliserar energi på olika sätt för att hantera stressorer, alltså situationer och faktorer

som orsakar stressreaktioner.12

2.1.2 Psykosocial arbetsmiljö

Med den psykosociala arbetsmiljön åsyftas de faktorer på arbetsplatsen som påverkar

individers psykiska hälsa. Enligt Arbetsgivarverket kan det exempelvis handla om

mängden kontroll individen upplever att den har över sin arbetssituation, individens

känsla av meningsfulla arbetsuppgifter, krav som ställs på individen i arbetet samt

möjlighet till personlig utveckling. Vidare skriver Arbetsgivarverket att stress kan vara

nära sammankopplat med dålig psykosocial arbetsmiljö.13

I AFS 2015:4 hänvisas den psykosociala arbetsmiljön som organisatorisk och

social arbetsmiljö. Med den organisatoriska arbetsmiljön menas “villkor och

förutsättningar för arbetet” och inkluderar bland annat faktorer som ledning, styrning14

och kommunikation. Den sociala arbetsmiljön innefattar förutsättningar för arbetstagaren

som exempelvis stöd från chefer och kollegor.

14 AFS 2015:4
13 Arbetsgivarverket 2022:2
12 Hjärnfonden 2022
11 Chrousos 2009
10 Ibid.
9 Hjärnfonden 2022
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2.1.3 Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön beskrivs enligt Arbetsgivarverket som “[...] det som syns, hörs

eller luktar [...] “. Det kan handla om buller, ventilation, värme, utrymme samt15

ergonomi som skrivbord och stolar.16

När den fysiska arbetsmiljön brister i ergonomi kan belastningsbesvär uppkomma.

Detta sker ofta i samband med tunga lyft och repetitivt arbete samt påfrestande

arbetsställningar. Arbetstagare som utsätts för högt arbetstempo och stress har också en

högre risk att utveckla belastningsbesvär. Brister i den fysiska arbetsmiljön kan leda till17

ogynnsamma konsekvenser för arbetstagarna. Exempelvis kan ljud och buller under

längre tid leda till stressreaktioner, koncentrationssvårigheter och i slutändan äventyra den

fysiska och psykiska hälsan hos arbetstagarna. Arbetsmiljöverket skriver också att:

“Ibland hör man någon säga, ”visst bullrar det men man vänjer sig”. Det är fel. Du

vänjer dig inte. Du blir hörselskadad.”18

2.2 Tidigare forskning
De ovanstående begreppen är definierade för att förstå och för att kunna diskutera tidigare

arbetsmiljörelaterad forskning i skolvärlden. Artiklarna behandlar främst psykosocial

arbetsmiljö men även förutsättningar för en god fysisk arbetsmiljö. Stress är ett

återkommande begrepp i tidigare forskning, relaterad till arbetsmiljö i skolvärlden, det är

således ett huvudtema i nedanstående text. Inga studier hittades som specifikt undersökt

förskollärare som arbetar i förskoleklass och hur de upplever sin fysiska- och

psykosociala arbetsmiljö. På grund av detta har tidigare forskning valts ut som undersöker

arbetsmiljö bland lärare och förskollärare generellt. Den tidigare forskningen har

tematiserats och delats upp utifrån denna studiens syfte. Detta gjordes genom att

analysera observationsmaterialet och interjvumaterialet. Alla teman skrevs ner, sedan

18 Arbetsmiljöverket 2021:3
17 Arbetsmiljöverket 2021:2
16 Ibid.
15 Arbetsgivarverket 2022:1
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valdes de teman som var relevanta och intressanta för denna studiens syfte. Den tidigare

forskningen delades slutligen upp i två kategorier: 1. Stressorer och stressreaktioner och

2. Copingstrategier.

2.2.1 Arbetsmiljörelaterad forskning i skolvärlden

2.2.1.1 Stressorer och stressreaktioner

Forskare har länge eftersträvat en förståelse för huvudsakliga källor till stress hos lärare.19

I en studie genomförd i Australien, av Kelly och Berthelsen, undersöktes fenomenet stress

bland förskollärare. Studien visade att stress bör förstås utifrån sin kontext och situationen

den förekommer i. Forskningen visade även att läraryrket har påverkats av sociala och

ekonomiska krav, vilket enligt forskarna bör dokumenteras för att förstå effekterna de har

på lärarna. Stressen i yrket har ökat i takt med att förhållandet mellan samhälle och20

utbildning blivit komplexare. Ökade krav och förväntningar från både föräldrar, samhälle

och myndigheter har bidragit till komplexiteten. Myndigheters förväntningar och krav

relaterar framförallt till ekonomi och ansvar i lärarnas arbete. Kelly och Berthelsen21

menar att fokus ligger i att åstadkomma så mycket som möjligt med så lite som möjligt,

konsekvensen av detta blev att resurserna begränsades.22

Clipa och Boghean har genomfört en studie av stressorer bland förskollärare i

Bukovina, Rumänien. Förskollärare i Rumänien tycks uppleva höga nivåer av stress till

följd av yrket och en stor andel av dem funderar på att sluta. De huvudsakliga23

stressorerna som informanterna upplevde var låg lön och hög arbetsbelastning. I studien

framgår det att högre lön kan minska stressnivån hos lärarna. En anledning till att låg lön

visar sig som stressor i deras studie kan bero på att skolor i Rumänien inte har samma

ekonomiska förutsättningar som i skolorna från de andra studierna som bearbetas i denna

studien. En annan källa till stress som identifierades i Clipa och Bogheans studie var stora

23 Clipa, Boghean 2015
22 Ibid.
21 Ibid.
20 Ibid.
19 Alison, Berthelsen 1995
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klasser och bristande materiella resurser. Detta bekräftas även i en studie av Pyhältö,24

Pietarinen & Salmela-Aro. Studien undersökte arbetsmiljön i relation till välmående och

utbrändhet hos lärare i Finland. I sin studie skriver de att stora klasser kan vara en stressor

för lärare som kan orsaka stress och utmattning. Detta eftersom de beskriver känslor av25

misslyckande och otillräcklighet gentemot eleverna.26

Andra stressorer som identifierades av Kelly och Berthelsen inkluderar tidspress,

att kunna möta elevens behov, hantering av uppgifter vilka inte har med lärandet att göra,

upplevt misslyckande i deras specifika utlärningsmetod, möta personliga behov, problem

med föräldrar, förhållande med kollegor och attityder och upplevelser relaterade till

inlärningsprogram för tidig barndom. Utöver dessa stressorer nämns även hög

arbetsbelastning, problem med elevens beteede, arbetsförhållanden, fysiska krav på

lärandet samt brist på resurser som stressorer för lärarna.27

Pyhältö, Pietarinen & Salmela-Aro beskriver arbetsmiljön som komplex,

dynamisk och mångfacetterad. De identifierade fyra olika scenarion som påverkar

välmåendet och orsakar påfrestning. 1. Interaktion mellan lärare och elev. 2. Interaktion

mellan kollegor. 3. Interaktion mellan lärare och förälder. 4. Skolsystemet inklusive

skolreformer och administration. Dessa olika scenarion berättas ge lärarna upplevelser

såsom otillräcklighet, utanförskap, maktlöshet, ojämställdhet och avsaknad av

professionell effektivitet. Upplevelser som utifrån ovanstående kan tolkas som stressorer28

eller potentiellt leda till känslor som är stressorer.

Bland lärarna i Finland framgick det av studiens resultat att interaktionen med

föräldrar, där konflikthanteringen fallerar och ett professionellt stöd saknas, kan påverka

lärarna negativt och orsaka stress och utmattning. Detta antas i studien ha varit en

bidragande faktor till lärarnas utbrändhet. I en studie av Lindqvist, Weurlander,29

Wernerson och Thornberg, som undersökt lärares copingstrategier i emotionellt

29 Ibid.
28 Pyhältö et al. 2011
27 Kelly, Berthelsen 1995
26 Ibid.
25 Pyhältö, Pietarinen, Salmela-Aro 2011
24 Clipa, Boghean 2015
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utmanande situationer, sågs liknande tendenser hos de lärare som ingick i studien. Studien

visade att nya lärare upplevde konflikter både med kollegor, föräldrar och elever. Andra

upplevelser inkluderade svårigheter i att sätta gränser relaterat till tid och engagemang,

undertryckande av känslor samt att “vara bra nog”.30

Utifrån ovanstående går det att anta att det finns många stressorer för lärare i

skolvärlden. Stressorerna är individuella och skiljer sig åt beroende på vilka

förutsättningar som finns. Det torde även vara svårt att förstå en stressor utan ett

sammanhang att placera den i.

2.2.1.2 Copingstrategier

Många studier som undersöker stress bland lärare och förskollärare ger också förslag på

metoder att reducera stress ur ett organisatoriskt perspektiv. Forskare hävdar att med31

hjälp av copingstrategier går det att reducera stressorer genom att kontrollera känslor i en

stressig situation. De hävdar även att det går att reducera eller eliminera stressorerna

genom att helt ta bort källan till stress. Cancio, Edward J., Ross Larsen, Sarup R.32

Mathur, Mary Bailey Estes, Mei Chang, and Bev Johns, menar att för de lärare som har

inga eller få copingstrategier är sannolikheten högre att de blir utbrända och stressade än

lärare som har en eller flera copingstrategier.33

Clipa och Boghean hävdar att det bästa sättet att motverka stress är att anställa

kompetent och kvalificerad personal som upplever att de fått skälig lön. Studien visade

också att de Rumänska lärarnas huvudsakliga copingstrategi är att hitta på roliga

aktiviteter med eleven. De hävdar också att alla stressorerna de nämner kunde motverkas

genom att öka skolans budget, vilket även detta påvisas i studiens resultat. Clipa och34

Boghean menar också att stress kan motverkas både på individuell och organisatorisk

nivå. Dessutom visar studien att de metoder som presenterats som kan minska stress

också ökar effektiviteten och kan ge bättre resultat i lärandet. Exempel som ges är bland

34 Clipa, Boghean 2015
33 Ibid.
32 Cancio, Larsen, Mathur, Estes, Chang, & Johns. 2018
31 Clipa, Boghean 2015
30 Lindqvist, Weurlander, Wernerson & Thornberg 2020
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annat mindre klasser, mer materiella resurser och som nämnts tidigare, skälig lön.35

Studien av Lindqvist med flera undersöker specifika copingstrategier bland nya

lärare i emotionellt utmanande situationer. Studien visade att en av nyckelkomponenterna

gällande coping för en ny lärare i yrket är förmågan att kunna sätta gränser. Läraren måste

kunna identifiera möjligheter och begränsningar inom yrket och använda dessa för att

hantera kraven som ställs på dem. Kelly och Berthelsen menar dock att kraven på36

lärarna är så många och tiden är begränsad vilket gör att det blir svårt eller till och med

omöjligt att hitta en balans för att hantera kraven i arbetet. Begränsningar i tid och37

engagemang beskrivs av Lindqvist med flera som svårigheter i att balansera tid spenderad

på arbete och tid spenderad på att bearbeta känslomässigt svåra dilemman på

arbetsplatsen. De beskriver också hur konflikter inombords påverkar lärarnas ideal och

önskade arbetsförhållande.38

Lindqvist med flera beskriver flera olika copingstrategier för att hantera svåra

och/eller stressiga situationer i yrket. Den första är samarbete, vilket beskrivs som att

lärarna tar hjälp av varandra. Detta görs i tre olika former, den första är att läraren har en

förtrogen att dela sina motgångar med. Den andra metoden är att söka stöd i lärargruppen

vilken läraren är en del av. Den tredje innebär att läraren söker stöd hos rektor eller annan

stödpersonal. Utöver samarbete nämner de också konformitet, påverkan och autonomi

som copingstrategier. Cancio med flera menar att om lärarna inte på ett bra sätt kan39

använda sig av copingstrategier eller känner att de klarar av kraven och arbetsbördan som

ställs på dem, har de en större benägenhet att sluta sitt yrke.40

Utifrån ovanstående text kan det antas att förskollärarens upplevelse av

arbetsmiljön påverkas av tillgången till copingstrategier. Det skulle kunna innebära att ju

bättre copingstrategier förskolläraren har desto bättre bör upplevelsen av arbetsmiljön

40 Cancio et al. 2018
39 Ibid.
38 Lindqvist et al. 2020
37 Kelly, Berthelsen 1995
36 Lindqvist et al. 2020
35 Clipa, Boghean 2015
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vara. Det går också att anta att copingstrategier kan reducera mängden stress som upplevs

av förskolläraren.

3. Metod

3.1 Metodval
Studien har genomförts med kvalitativ och explorativ metod eftersom studiens syfte är att

tolka och förstå hur stress uttrycker sig i förskollärares berättelser om sin fysiska- och

psykosociala arbetsmiljö i förskoleklass. Berättelser sker i en social kontext, för att kunna

tolka och förstå dessa lämpar sig bäst en kvalitativ och explorativ studie. Den ontologiska

utgångspunkten för studien har varit av hermeneutisk art eftersom syftet är att tolka och

förstå. Hermeneutik avser ett förhållningssätt där tolkning är det huvudsakliga intresset.

Det går att förstå den hermeneutiska processen utifrån metaforen “den hermeneutiska

spiralen”. Hjerm, Lindgren & Nilsson beskriver metaforen som ett kontinuerligt skifte

mellan gamla och nya erfarenheter hos forskaren. Positivismen utgår istället från empiri41

och logik. Inom positivismen söker forskaren att dra slutsatser vilket ska leda till ny

kunskap. I ett positivistiskt förhållningssätt är målet att kvantifiera om möjligt och att ge

orsaksförklaringar. Den positivistiska filosofin passar därför inte studien eftersom syftet42

är att tolka och förstå. Studien genomfördes således med ett hermeneutiskt

förhållningssätt vilket föranleder en kvalitativ ansats.

Kvalitativ metod skiljer sig från kvantitativ metod i flera aspekter och det finns

för- och nackdelar med båda metoderna. Kvalitativ metod söker att tolka och förstå ett

fenomen och bygger på människors upplevelser och erfarenheter. På grund av detta kan43

resultatet bero mycket på forskarens tolkning, därför kan studien ge ett annat resultat om

den genomförs av en annan forskare. Kvantitativ metod söker istället att visa på

orsakssamband och målet är att generalisera kring ett fenomen. Detta är varken möjligt44

44 Ibid.
43 Hjerm et al. 2014
42 Psykologförbundet 2021
41 Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014
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eller målet med en studie som genomförs med kvalitativ metod, detta eftersom metodens

resultat beror på forskaren och dess informanter vilka ofta är färre än i en kvantitativ

studie. I en kvantitativ studie används statistik för att kunna visa på definitiva sanningar45

med viss reliabilitet. Den kvalitativa studien ger endast en av flera möjliga tolkningar på

ett fenomen och reliabilitet är inte en faktor som tas i beaktning.46

Som ovan nämnts genomfördes studien med ett hermeneutiskt förhållningssätt och

en kvalitativ ansats. Med en kvalitativ ansats finns flera metoder att välja mellan. I den

här studien har deltagande observationer och semistrukturerade djupintervjuer använts

som tillvägagångssätt för datainsamlingen. Genom att kombinera metoderna skapades

bättre förutsättningar för en djupare förståelse för intresseområdet. Studien inleddes med

deltagande observationer, detta gjordes i syfte för att skapa en grund vilken senare

intervjuguiden skulle byggas på. Observationer kan med fördel användas initialt i en

studie för att i ett senare skede framställa frågor till en intervjuguide.47

3.2 Observationer

3.2.1 Teoretiskt underlag för observationer

Det går att använda deltagande observationer i olika syften. Det är bland annat en effektiv

metod att använda för att se vad informanterna gör och inte bara vad de säger att de gör.

Observationer skapar också en kontext som tydliggör vad en beskrivning av en situation

innebär och bidrar till att förstå sammanhang. En av fördelarna med deltagande

observationer är tillgången till deltagarna, den ger forskaren möjlighet att komma nära

deltagarna och känna dem på pulsen. Kawulich skriver också att deltagande48

observationer kan öka validiteten i en studie om den kombineras med andra metoder,

detta då den ger forskaren bättre förståelse för kontexten, interna definitioner och andra

fenomen under en studie.49

49 Ibid.
48 Ibid.
47 Kawulich 2005
46 Ibid.
45 Hjerm et al. 2014
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Bland nackdelarna med deltagande observationer nämns att forskaren måste vara

medveten om hur den är en partisk människa, vilken påverkas av ålder, kön, sexuell

läggning, etnicitet och teoretisk ansats. Dessa faktorer påverkar hur forskaren tolkar och

förstår vad den ser. Vilken typ av observation som genomförs och graden av deltagande

påverkar också vilken data som forskaren kan samla in. En brist med att bygga en studie

på endast deltagande observationer är att sannolikheten för att forskaren noterar negativa

aspekter minskar.50

I denna studien har observationerna genomförts som “observer as participant”. Det

innebär att deltagarna är medvetna om forskarens närvaro och aktivitet. Forskaren står

dock utanför gruppen, det kallas för en perifer medlemsroll. När forskaren agerar som

observatör som deltagare kan forskaren inte påverka mängden information som fås utan

kontrollen ligger hos informanterna. Informanterna, genom deras aktiva val av hur de

agerar, styr således vad forskaren observerar.51

3.2.2 Genomförande av observationer

Studien inleddes med deltagande observationer, de första observationspassen gjordes utan

något förarbete i ämnet. Inför observationerna på båda skolorna berättade lärarna för sina

elever att observationer skulle genomföras, vad det skulle innebära och lite förenklat

varför.

Den ena skolan observerades i fyra pass från 8.00 till 13.00. Den andra skolan

planerades att observeras i tre pass från 8.00 till 13.00. På grund av sjukdom avbokades

det sista passet och således genomfördes endast två observationspass på den andra skolan.

Observationerna i den första skolan gjordes från en soffa i klassrummet med god översikt

av klassrummet och informanterna. Observatörerna lämnades för det mesta ensamma och

“glömdes bort” under dagen. I den andra skolan genomfördes observationerna delvis från

en soffa i klassrummet med liknande förutsättningar som vid observationerna i första

skolan. Klassen i den skolan delades emellertid ofta upp i flera rum och därför fick också

observatörerna dela på sig.

51 Ibid.
50 Kawulich 2005
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Under observationerna fördes anteckningar med penna och block. Observatörerna

antecknade allt som skulle kunna vara av intresse utan fördomar och strävade efter att

undvika att följa förförståelsen i ämnet. Vid några tillfällen mättes ljudvolymen i

klassrummet med hjälp av en app i telefonen.

3.3 Intervjuer

3.3.1 Teoretiskt underlag för intervjuer

Den andra metoden som använts i studien är kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer

är en fördelaktig metod att använda sig av, och kanske nästintill oundviklig, när forskaren

ämnar att tolka och förstå ett visst fenomen. Datainsamlingsmetoden ger forskaren

möjlighet att skapa sig en bättre förståelse då forskaren erbjuds, att på ett djupare plan,

förstå den värld intervjupersonen lever i.52

Det finns flera för- och nackdelar även med kvalitativa intervjuer. I den här

studien har intervjuerna hållits semistrukturerade. Det innebär att endast ett ramverk för

frågor förbereds. Således inbjuder semistrukturerade intervjuer till ett friare samtal som i

förlängningen kan ge data som forskaren initialt inte haft kunskap om. Följaktligen53

passar den semistrukturerade intervjuformen den hermeneutiska ontologin, detta då

forskningen genomförs i ett samspel mellan gamla och nya erfarenheter.54

Faktorer som kan hämma datainsamlingen vid semistrukturerade intervjuer

inkluderar bland annat tidsaspekten, forskarens kompetens, informanterna och tillgång.

Kvalitativa intervjuer kräver ofta mer tid jämfört med kvantitativa metoder såsom

enkätstudier. För att få fram bra data att analysera krävs det också att intervjuerna är55

omfattande och att de utförs av kompetent forskare. Forskarens kompetens av att ställa

frågor är väsentlig för intervjuns kvalitet och således för datainsamlingen. Detta56

eftersom intervjuaren skapar kontexten som informanten har att förhålla sig till.

56 Alvesson 2011
55 Ibid.
54 Hjerm et al. 2014
53 Alvesson 2011
52 Hjerm et al. 2014
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Informanten har också en viktig roll att fylla. Huruvida informanten är investerad i

intervjun och vilka avsikter och önskemål informanten har, påverkar också på vilket sätt

den kommer att interagera under intervjun och i förlängningen vilken data som genereras.

Slutligen är tillgången till informanter en viktig aspekt i samband med alla studier. På57

grund av corona-pandemin har tillgång varit en särskilt viktig fråga att ta i beaktning,

detta eftersom begränsad tillgång kan ha en direkt påverkan på datainsamlingen.

3.3.2 Genomförande av intervjuer

Totalt har fyra intervjuer genomförts med fem förskollärare från tre olika skolor. Vid tre

intervjuer intervjuades förskollärarna enskilt och vid den fjärde intervjun deltog två

förskollärare samtidigt, dessa två arbetar tillsammans. Två av de andra förskollärarna som

intervjuades arbetar också tillsammans. Tre av intervjuerna föranleddes med deltagande

observationer. Två intervjuer genomfördes i samband med observationen. Intervjun där

två förskollärare intervjuades samtidigt hölls fyra veckor efter observationen till följd av

ombokning på grund av sjukdom. En av intervjuerna hölls digitalt via Zoom, två

intervjuer hölls i förskollärarnas klassrum och en intervju hölls hemma i informantens

kök. Samtliga intervjuer varade ungefär en timme. Under intervjuerna agerade en som

huvudintervjuare, som i första hand förhöll sig till intervjumallen, den andra bistod med

andra frågor och tankar.

Den semistrukturerade intervjumallen byggde på tidigare insamlad data från de

deltagande observationerna. Intervjuguiden hade tre teman, en inledning, fysisk

arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö. Informanterna visste i förväg i vilket syfte58

intervjuerna hölls och hur informationen skulle användas. Intervjuerna spelades in med

godkännande av informanterna.

58 Se bilaga #1
57 Alvesson 2011
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3.4 Analys & bearbetning av empiri
Anteckningarna från observationerna renskrevs på dator för att sedan kunna bearbeta

materialet på ett enkelt och tydligt sätt. Efter det tematiserades anteckningarna

gemensamt, teman togs ut oavsett om de var relevanta för studien eller inte. Teman

delades sedan upp i fysisk- och psykosocial arbetsmiljö för att slutligen färgmarkera de

teman som, utifrån erfarenheter och teorier, ansågs relevanta för studien. Det var detta

materialet som sedan låg till grund för intervjuguiden. Exempel på tematisering av

observationerna: “Kombinerar admin med fri lek” → “Tidsbrist” → “Stress”.

Analys och bearbetning av intervjumaterialet gjordes ungefär på samma sätt som

med observationerna. Först transkriberades de inspelade intervjuerna, transkriberingen

delades på två och gjordes ordagrant på datorn. I ett separat dokument kopierades sedan

citat in som bildade teman. Teman delades sedan upp enligt samma metod som med

observationerna. Istället för att färgmarkera teman skrevs de in som underrubriker i

resultatet i uppsatsen och bildade strukturen för det avsnittet. Exempel på tematisering av

intervjuerna: “Så jag kan sitta på möte i flera timmar på en vecka, men jag har ändå sex

timmars planering och då ska min egna tid också finnas där.” → “Tidsbrist” → “Stress”.

3.5 Urval
För att på ett bra sätt undersöka syftet har ett strategiskt urval gjorts. Det innebär att

deltagare till studien handplockades utifrån huruvida de passade för studiens syfte.59

Urvalet gjordes i populationen som var “Förskollärare som arbetar i förskoleklass”.

Utöver att deltagarna skulle passa in i den valda populationen fanns inga ytterligare krav,

detta eftersom studien undersökte upplevelser av arbetsmiljön bland förskollärare i

förskoleklass. Inga särskilda kompetenser krävdes av deltagarna för att kunna delge denna

informationen.

Datainsamlingen till studien gjordes på tre skolor i tre olika kommuner.  Skolorna

skiljer sig åt i byggnadsår, geografisk förutsättning, politisk styrning och ekonomiska

59 Hjerm et al. 2014
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förutsättningar. På två skolor genomfördes observationer och intervjuer med två

förskollärare på vardera skola. Förskollärare från den tredje skolan i den tredje

kommunen deltog endast i en intervju och observerades inte. Således deltog totalt fem

förskollärare i studien. Datainsamlingen genomfördes på olika skolor i syfte att få ett

bredare perspektiv på erfarenheter och upplevelser relaterade till syftet.

3.6 Etik
Under arbetets gång följdes vetenskapsrådets etiska rekommendationer. Några etiska60

dilemman har likväl uppstått under studiens gång. Anonymitet har varit ett etiskt problem

eftersom studien utfördes med en kvalitativ ansats. Det går inte att på ett bra sätt hålla en

intervju anonym. Däremot anonymiserades rapporten samt alla citat och deltagare i den.

Nyckelpersoner i organisationerna har kontaktats för att boka observationer respektive

intervjuer. I något fall skedde detta genom förskollärarnas chef, huruvida deltagarna

tvingas in i studien eller inte har på så vis inte kunnat påverkas. Det var därför av vikt att

poängtera att deltagandet var frivilligt inför genomförandet. Deltagandet har hållits

konfidentiellt i den mån studien tillåtit det men det har inte varit möjligt att lova full

konfidentialitet. Detta eftersom medlemmar ur samma organisation kunnat prata om

studien då de är medvetna om vilka som deltagit, detta kan ha inskränkt

konfidentialiteten.

Innan genomförandet av observationerna togs elevernas närvaro i beaktning ur ett

etiskt perspektiv. Eftersom observationerna inte spelades in och eftersom endast

förskollärarna observerades påverkades inte eleverna. Således informerades elevernas

föräldrar enbart om observationen via veckobrev men inget godkännande hos föräldrarna

efterfrågades.

60 Mer om detta kan läsas här:
https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html
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4. Resultat

Nedan presenteras resultatet utifrån datainsamlingen. Först presenteras faktorer i den

fysiska arbetsmiljön. Dessa är uppdelade i fem kategorier och är skapade genom analys

och bearbetning av empirin. Sedan följer en presentation av resultatet kopplat till den

psykosociala arbetsmiljön. Den är uppdelad i fyra kategorier, även dessa är skapade

genom analys och bearbetning av empirin. Resultatet kopplat till den psykosociala

arbetsmiljön handlar framförallt om stressorer och stressreaktioner men även strategier

för att hantera dessa.

4.1 Fysisk arbetsmiljö

4.1.1 Ytor & lokaler

Det fysiska rummet skiljer sig åt på de olika skolorna som observerats och därmed

tillgången till lokaler, ytor, grupprum, arbetsrum och dylikt. Det framgick under

intervjuerna och observationerna att skolorna har klassrum som är anpassade för

ändamålet. En informant berättar att material och inredning i dennes klassrum är specifikt

valt för att dämpa ljud och främja lärandet i klassrummet. Vid den intervjun framgick det

att informanten inte upplever samma buller som i tidigare skolor. Vidare berättar

informanten att det fortfarande uppstår hög ljudvolym men att det är bättre än på skolor

informanten arbetat på tidigare.

Samtliga skolor hade möjligheter att dela upp klasserna i mindre grupper i olika

lokaler. Vid en av skolorna där deltagande observationer genomfördes, observerades stora

ytor och flertalet rum att tillgå under skoldagen. Vid en annan skola observerades ett

klassrum samt ett mindre rum i klassrummet att tillgå. I den skolan som inte observerats

beskrivs ytorna som ett stort allrum där fritids håller till. Angränsande till allrummet

ligger tre mindre rum vilka leder till klassrummen, huvuddelen av undervisningen sker i
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klassrummen. Samtliga informanter har uttryckt en nöjdhet gällande ytor, även om det i61

ett fall önskas fler rum. Lokalerna beskrivs ofta som bättre än vad de haft tidigare, trots

det beskrivs i vissa fall problem med luft, temperatur och ljus.

Tillgång till arbetsrum för administrativa uppgifter skiljer sig också åt på de olika

skolorna. På en skola som observerades hade lärarna tillgång till ett arbetsrum som delas

av sju lärare tillhörande tre olika klasser. Att arbetsrummet delas gör att den gemensamma

planeringen, mellan förskollärarna i respektive klass, hämmas. Informanterna beskriver

att större delen av den gemensamma planeringen görs i klassrummet på grund av

arbetsrummets storlek och faktumet att det delas av flera lärare. På den skola som inte

observerades beskriver informanten att tillgång till arbetsrum finns om så önskas men att

planeringen oftast sker i klassrummet. I den tredje skolan finns tillgång till planeringsrum,

det beskrivs som smalt och litet. Informanterna därifrån berättar att planeringen görs i

klassrummet.

4.1.2 Ljudvolym

Ett återkommande tema som utmärkt sig under datainsamlingen är ljudvolymen. Hög

ljudvolym observerades flertalet gånger, det är också något som informanterna pratade

om under både observationspassen och de kvalitativa intervjuerna. Under observationerna

noterades att ljudvolymen ofta blev väldigt hög men också att volymen fluktuerade

mycket. Situationer där ljudvolymen ökade var framförallt under lektioner som musiken

och idrotten men också när eleverna skulle flytta stolar, när eleverna återvände från rast,

under fri lek och i matsalen. Till följd av ökad ljudvolym observerades att lärarna fick

höja rösten, vilket de själva även bekräftade under intervjuerna. När lärarna fick frågan

om den höga ljudvolymen var svaret “man vänjer sig” återkommande. Under en intervju

berättar dock en informant att den höga ljudvolymen stundtals orsakar huvudvärk.

Bortsett från musik- och idrottslektion var ljudvolymen generellt sett behaglig

under lektionstid, trots detta kunde det vara bullrigt i klassrummet till följd av mängden

elever, stolar och bord som flyttas. Under en intervju nämndes det att buller till följd av

61 Se bilaga #2-4
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stolar som dras in och ut tidigare dämpats med hjälp av tennisbollar på fötterna på

stolarna. Tennisbollarna var donerade av föräldrarna och följer klassen, således behålls de

inte i klassrummet till nästa läsår. Informanten från den skolan som inte observerats

berättar att bullret minskat i deras klassrum till följd av åtgärder och material som nyttjats

vid nybyggnationen av skolan. Detta upplevs också av andra informanter på en annan

skola. Ingen av informanterna uppger att de har hörselskador till följd av sitt arbete i

förskoleklass. Däremot uppger en av informanterna att denne sedan tidigare har

hörselskador från arbete i förskola.

4.1.3 Ergonomi

Under observationerna noterades olika belastningar för lärarna. Dessa inkluderar många

böjningar för att komma ner till elevernas höjd, sitta på golvet, sitta på barnstolar vid

barnbord. På en skola som observerades hade lärarna tillgång till höj- och sänkbara pallar

på hjul att nyttja under arbetsdagen. Informanter har under intervjuerna berättat om hur de

fått fysiskt omhänderta elever, detta kan inkludera lyft, kramar och att eleven ska sitta i

knäet. Flera informanter menade att de olika ‘belastningarna’ eller ‘ställningarna’ inte

känns betungande utan uppskattade möjligheten att få röra på sig under arbetsdagen och

ansåg att det gjorde att arbetet inte blev så monotont.

Det framgick under intervjuerna att gemensam planering ofta sker vid elevernas

bord och stolar i klassrummet, detta kan i vissa fall pågå under 3-4 timmar dagligen.

Däremot berättar flera informanter att enskild planering oftast sker vid anpassat

skrivbord. I ett fall berättar informanten att denne har höj- och sänkbart bord och stol i sitt

klassrum där enskild planering oftast görs. I en skola planerar förskollärarna i princip allt

gemensamt i klassrummet. En av informanterna beskriver hur de sitter vid elevernas bord

men inte kontinuerligt i flera timmar utan de rör mycket på sig under tiden. De upplever

inte några besvär med planeringen.
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4.1.4 Materiella resurser

Tillgång till materiella resurser skiljer sig åt på de olika skolorna. Materiella resurser som

fanns för att underlätta lärandet inkluderar whiteboard, smartboard, projektor,

dokumentkamera, ipads, datorer och andra digitala hjälpmedel. Detta framgick i

intervjuer och observationer. Samtliga informanter uttryckte att de önskar fler ipads för att

kunna använda dessa i undervisningen.

En del informanter uttryckte saknad gällande vissa materiella resurser, bland annat

i form av hjälpmedel för den fysiska arbetsmiljön. I ett fall saknades belysning över

whiteboarden i vissa klassrum, således försämrades förutsättningarna att nyttja dem. En

informant berättade att torkrummet inte är anpassat för sitt ändamål och beskriver ett

torkrum utan krokar eller hängare. Därför slängs kläderna på golvet och torkar inte

ordentligt. Tillgång till vuxenanpassade stolar och bord i klassrummen skiljer sig också åt.

I ett fall finns höj- och sänkbart bord och stol, i ett fall vanligt skrivbord med kontorsstol

och i ett fall stol och/eller höj- och sänkbar pall. Informanterna lade emellertid ingen

värdering, under intervjuer eller observationer, i tillgången till de stolar och bord som de

har att nyttja.

4.1.5 Ventilation

Under observationerna och intervjuerna beskrivs ventilationen i flera fall som bra eller

bättre än tidigare. Trots detta berättar informanterna att de ofta vädrar för att få in bättre

luft. I ett fall berättar en informant att ventilationssystemet inte ännu är kalibrerat och

därför är luften just nu inte så bra. Temperaturen beskrivs som bra på vintern men att det

ofta blir för varmt när solen står på under sommarhalvåret. Två informanter berättar att

luften på deras skola varit ett stort problem under en längre period men att det nu blivit

lite bättre. Det beskriver hur den dåliga luften orsakat trötthet och huvudvärk hos såväl

elever som lärare.
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4.2 Psykosocial arbetsmiljö

4.2.1 Tidsbrist

Under datainsamlingen har det framgått att det finns ett stort behov av planeringstid

inklusive mötestid och dylikt för förskollärarna. Behovet skiljer sig åt och tycks bero på

vilken typ av tjänst förskolläraren har men även om förskolläraren arbetar hel- eller

deltid. Med ferietjänst tillkommer tio timmar i förtroendetid, utöver arbetsplatsförlagd

arbetstid, att utnyttjas vid valfritt tillfälle. Tre av fem förskollärare som deltagit i studien

har ferietjänst. För de förskollärare som inte har ferietjänst ska planeringstid ingå i

ordinarie arbetstid.

Under en intervju med en förskollärare med semestertjänst framgick det att denne

saknar enskild planeringstid. Eftersom de förskollärare med semestertjänst saknar

förtroendetid har de begränsat med timmar under veckan att ha planering, både ensamt

och gemensamt. I deras planeringstid ingår också alla andra möten. Konsekvenserna av

detta blir ännu större om förskolläraren arbetar deltid, vilket framgick under en intervju

med en förskollärare som arbetar deltid. Informanten berättar att trots att denne har

kortare arbetstid medverkar den fortfarande i majoriteten av undervisningen. Således

försvinner mestadels planeringstid till följd av deltidsarbetet. När denna informanten fick

frågan om vad stress innebär gavs bland annat svaret “tid”.

Under intervjuerna med förskollärare som har ferietjänst utmärkte sig inte

tidsbrist, i förhållande till planeringstid, som en större stressor. Detsamma gäller

förskolläraren med semestertjänst som arbetar heltid, denne uttryckte ingen stress på

grund av tidsbrist. Trots att de inte nämner tidsbrist som en stressor tycks behovet av

planeringstid inklusive mötestid och dylikt vara stort.

Två informanter talar om tidsbrist i förhållande till deras schema där bland annat

idrotten nämns. De beskriver hur endast enkla lekar kan genomföras då det inte finns tid

till förberedelse innan lektionen eller undanplock efter lektionen. Tidsbristen under

idrotten berättades bero på att det krävs en förskollärare i varje omklädningsrum för att

hjälpa eleven. Detta bekräftades även under de deltagande observationerna. En
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observation gjordes att klassen skyndar från moment till moment och det tycks vara

mycket som ska hinnas med under en dag.

4.2.2 Personalbrist

Ett återkommande tema under studien har varit brister i mängden personal. Alla deltagare

i studien har nämnt detta som en stressor. Förskollärarna berättade flera gånger att det

under pandemin varit ett större problem än vanligt, inte minst svårigheter med vikarier.

En förskollärare beskriver att skolan under pandemin försökt lösa problemen som en

“konstgjord andning”, men att det även är något som pågått under studiens

genomförande. Den konstgjorda andningen beskrivs som att personal lånats mellan

klasser för att täcka upp för sjukdom när det inte varit möjligt att ta in vikarier. Under

intervjun säger informanten:

“Det är svårt att få tag i vikarie, men då blir det någon slags konstgjord

andning där man flyttar runt personalen. Den som kommer in i klassen har

ju ingen koppling till vad som ska göras mer än det man fått på en lapp.

När detta pågår länge, det är då man bränner ut sin personal.”

En annan informant berättade att det finns en viss förväntan att de ska klara sig ensamma

om en kollega blir sjuk. Vidare berättades att de klara sig en dag eller två men att det inte

får pågå för länge, “[då] tar det ut sin rätt någonstans.”. Två informanter berättar även

om hur bland annat idrottslektionerna blir lidande på grund av att de endast är två

förskollärare i klassen. De berättade att om de hade varit en till hade de kunnat göra mer

under idrotten. En informant nämnde specifikt “skeppsbrott” som ett exempel på en lek

de inte kan genomföra idag då den kräver både för- och efterarbete. Informanten berättade

också att om en förskollärare är sjuk och det inte finns någon vikarie att tillgå går det inte

att genomföra idrotten alls.
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Flera informanter har under studien uttryckt att de önskar mer personal i klassen. Det

framkom att i en klass med elever som behöver extra hjälp kan det sluta i att en lärare har

25 elever och den andra läraren har en elev. Detta fenomenet bekräftades även under

observationerna. En informant uttryckte sin frustration kring fenomenet och beskrev en

känsla av att inte räcka till och en vilja att kunna hjälpa eleverna mer; “Det blir svårt att

se, höra och hinna med alla.”. En annan informant berättade om samma känsla och

beskrev också hur det under vanliga undervisningsförhållanden förekommer situationer

där nio elever ropar efter hjälp samtidigt och känslan av att inte räcka till uppstår. En

annan informant berättade att den största stressen som denne upplever beror på behovet

att prioritera bort saker som ses som självklara behov. Detta till följd av att det saknas

mänskliga resurser. Flera informanter har uttryckt hur elever med behov av extra hjälp

såväl som elever som behöver utmanas mer blir lidande till följd av mängden personal.

4.2.3 Krav & kontroll

Under alla intervjuer har informanterna fått frågan: “Vilka krav upplever du ställs på dig i

din roll som förskollärare?”. Svaren skiljer sig åt men bland annat beskrivs krav från

flera olika håll som exempelvis: Föräldrar, samhälle, chef, kollegor, elever, styrdokument

och personliga krav. Det krav som samtliga informanter uttrycker är kravet från

föräldrarna. Flera informanter berättade att föräldrarna ställer krav på vad eleverna ska

lära sig och vilka förutsättningar de ska ha när de lämnar förskoleklassen. En informant

berättade också hur föräldrar ibland tycks ha ett behov av att prata om irrelevanta saker

med förskollärarna som om de vore ett socialt stöd. Informanten nämnde även att det

upplevda kravet från föräldrarna minskat under pandemin då föräldrakontakten

reducerats.

Flera informanter uttryckte att kraven på förskollärarna förändras beroende på

klassen. De berättade att storleken på klassen påverkar hur stora kraven på förskollärarna

blir men poängterade även att vilka behov eleverna i klassen har också har stor påverkan.

En informant säger: “Det kan vara 27 barn som funkar bra, sen kan du ha 20 som inte

alls funkar.”. Stora klasser både observerades och berättades om under intervjuerna och
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flera informanter uttryckte önskemål om mindre klasser. En informant berättade att de

endast har plats för 26 elever i klassrummet. Fyra av fem informanter fick svara på frågan

om hur stor elevgrupp som är idealt och svaren har varit mellan 20-25 elever i en klass.

Informanten som inte fick frågan berättade att de idag är 22 elever i klassen och uttryckte

sig positivt i förhållande till detta.

I förhållande till kraven som ställs på förskollärarna har de också fått svara på

frågan huruvida de har tillräcklig kontroll över sitt arbete att hantera kraven. Flera av

informanterna uttrycker att de inte har tillräcklig kontroll att påverka vissa krav utan att

det är pengar som i slutändan styr. Informanterna har också uttryckt att kraven ofta kan

vara orimliga i förhållande till de resurser som finns tillgängliga och menar således att

med mer pengar i organisationen hade de kunnat få bättre kontroll över kraven som ställs.

En informant berättar att dennes verktyg att hantera sina upplevda krav var att kontrollera

sig själv och sa: “Tidigare ville jag allt och då lärde jag mig omöjligheten i det. Samtidigt

gjorde det mig arg eftersom kraven var orimliga.”. Vidare förklarade samma informant

att det är dennes erfarenhet och förmåga att prioritera och fokusera som gör att kraven

upplevs hanterbara idag. Informanten avslutade med att säga att en nyexaminerad

förskollärare inte skulle klara av kraven som ställs utan en erfaren mentor till hjälp, något

det sällan finns resurser till.

4.2.4 Stöd & Återhämtning

Under studien har samtliga informanter fått svara på frågan: “När ni behöver stöd, var

hämtar ni det ifrån?”. Alla svarade att de främst hämtar stöd hos sin närmaste kollega.

Vidare framgick att alla informanter även kände att de kunde hämta stöd från andra

kollegor och chefer om de skulle önska.

Under både observationerna och i intervjuerna framgick det att tid för

återhämtning under arbetsdagen är begränsad. Förskollärarna har ett fullspäckat schema

med lektionstider de måste förhålla sig till. Under elevernas raster medverkar oftast en

förskollärare som rastvakt, dessutom äter minst en förskollärare tillsammans med

eleverna i matsalen. Samtliga förskollärare berättade att de har 30 minuters rast under
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arbetsdagen men att det inte alltid är möjligt att ta ut hela. Rasten kan till exempel

avbrytas av elever som skadat sig, föräldrar som hör av sig och andra förberedelser som

måste göras innan nästa lektion. Flera informanter tycks se tiden efter att eleverna gått

hem som en form av återhämtning då de kan landa och planera morgondagen i lugn och

ro. Flera informanter har berättat att deras huvudsakliga återhämtning är på fritiden, bland

annat ute i naturen eller genom träning.

5. Analys

För att tolka och förstå hur stress uttrycker sig i förskollärarnas berättelser om

arbetsmiljön i förskoleklass, sätts stressorerna i kontext i samband med analysen. Således

kan varje stressor ses utifrån olika perspektiv och i olika sammanhang. I sammanhanget

bör också individen och dess copingstrategier tas i beaktning.

Det framgår i tidigare forskning att kraven på lärare från samhället, föräldrar och

myndigheter ökat med tiden och att detta påverkat lärarnas fysiska- och psykosociala

arbetsmiljö. Vidare hävdar forskare att kraven från myndigheterna framförallt relaterar till

ekonomiska krav. Sådana krav kan påverka förutsättningar i form av lokaler, mänskliga62

resurser, materiella resurser och storlek på klasserna. Flera informanter i den här studien

har uttryckt att de önskar färre elever i sina respektive klasser. Det framgick att detta är ett

återkommande önskemål, vilket kan tolkas som att skolorna fortsätter ta emot många

elever varje läsår som leder till stora klasser.

En informant berättade att de inte har plats till fler än 26 elever i sitt klassrum. Det

observerades emellertid fria ytor i klassrummet att placera fler bord och stolar på.

Däremot värnade förskollärarna om att behålla dessa ytor fria för elevernas skull, bland

annat till fri lek, samlingar och rörelsepauser. Denna typ av situation skulle kunna bli en

stressor för förskollärarna eftersom det uppstår konflikt mellan krav och kontroll.

Förskollärarna kan känna press att möta kraven om att ta emot stora klasser, även om de

värnar om sina fria ytor. Dock upplever de ingen kontroll att påverka kraven som ställs

62 Kelly, Berthelsen 1995
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eftersom de upplever att det är pengar som styr i slutändan. Pyhältö med flera

identifierade bland annat skolsystemet som ett scenario som påverkar välmående och

orsakar påfrestning hos förskollärare. De beskriver bland annat känslor av maktlöshet,

ojämställdhet och utanförskap som konsekvens av ett sådant scenario. Eftersom63

bestämmelser gällande antal elever beror på skolsystemet går det att se likheter mellan

deras teori och iakttagelsen i denna studie. Informanterna i denna studie har endast

uttryckt mildare frustration gällande påverkan detta skulle ha på deras ytor. Detta

motsäger Pyhältö med fleras teori om den påverkan skolsystemet har, i alla fall i den här

kontexten.

Stora klasser har under studien identifierats som källa till olika stressorer. Detta

bekräftas av både Clipa och Boghean samt Pyhältö med flera. Stora klasser kan ha en6465

påverkan på den fysiska arbetsmiljön, som till exempel ljudvolymen. Flera informanter

har uttryckt att ljudvolymen fluktuerar mycket men att det är något de vänjer sig vid, de

ansåg i första hand inte att det var ett problem. Däremot har flera informanter uttryckt hur

lugnet och tystnaden, när eleverna gått hem, varit en form av återhämtning. Andra

återhämtningsmetoder som förskollärarna nämner inkluderar bland annat att vara ute i

naturen, vilket också innebär tystnad. Samtliga informanter söker någon form av lugn och

ro för att återhämta sig vilket tyder på att ljudvolymen troligen har en påverkan på dem.

Informanter har också berättat om hur de tidigare haft tennisbollar på stolsfötterna och hur

bra det var för att dämpa ljudvolymen. Förskollärarna påtalar att ljudvolymen fluktuerar

mycket, samtidigt menar de att de vänjer sig. Arbetsmiljöverket skriver dock att: “Det är

fel. Du vänjer dig inte. Du blir hörselskadad.”66

En annan konsekvens av stora klasser är större krav på förskollärarna, flera

informanter har i olika kontexter uttryckt detta som personalbrist. Ett exempel på en

sådan kontext är i undervisningen. Det berättas återkommande att förskollärarna tvingas

prioritera elever med större behov av hjälp framför elever som behöver utmanas. En

66 Arbetsmiljöverket 2021:3
65 Pyhältö et al. 2011
64 Clipa, Boghean 2015
63 Pyhältö et al. 2011
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informant berättar att prioritera bort saker som är självklara är den största stressoren.

Samtidigt beskriver informanten att förmågan att kunna prioritera olika saker är en

nödvändig copingstrategi för att klara av arbetet. Svårigheten att hantera ett sådant

dilemma kan förstås genom Kelly och Berthelsen. De påstår att lärarnas förutsättningar

gällande krav och tid kan göra det omöjligt att hitta en balans mellan dessa. Dessutom67

menar Lindqvist med flera att förmågan att kunna hitta den balansen och göra

prioriteringar är en nödvändig copingstrategi.68

En annan copingstrategi som beskrivs av Lindqvist med flera är att ha en förtrogen

att vända sig till. Samtliga informanter har uttryckt att deras närmaste kollega är deras69

främsta stöd i arbetet. Däremot delas klassen ofta upp i två i undervisningen och

förskollärarna blir själva. Detta kan vara av flera orsaker men beror sannolikt på klassens

storlek. Gemensamt för samtliga informanter är också ambitionen att ge eleverna så goda

förutsättningar som möjligt och viljan att kunna hjälpa eleverna mer, vilket också kan

vara en anledning till uppdelningen. Förskollärarna verkar sätta elevernas behov framför

sina egna, detta gör att situationer uppstår där en lärare blir ensam med 25 elever och den

andra tar hand om en elev som är i behov av extra stöd. Konsekvensen av detta blir att

förskollärarna förlorar stödet från varandra. De tvingas också prioritera bort de elever som

behöver utmanas extra och lägga fokus på de som behöver särskilt stöd. Samtidigt verkar

förskollärarna bedöma att de gör det bästa valet, eller det minst dåliga valet. Det tycks

dock inte finnas så mycket val, saknaden av mänskliga resurser i förskoleklass är tydlig.

Detta kan skapa flera känslor som beskrivs som stressorer av Kelly och Berthelsen. De

inkluderar att möta elevens behov, personliga behov och tidspress.70

Gällande tidspress i förhållande till planeringstid görs analysen att det främst är ett

dilemma när deltidsarbete kombineras med semestertjänst. Informanterna med ferietjänst

upplever generellt ingen tidspress i förhållande till planeringstid och skulle inte vilja byta

till vanlig semestertjänst. En informant uttrycker dessutom att ferietjänsten har räddat

70 Kelly, Berthelsen 1995
69 Ibid.
68 Lindqvist et al. 2020
67 Kelly, Berthelsen 1995
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denne och gjort att denne stannat i yrket. En annan informant som arbetar deltid med

semestertjänst upplever tidspress i förhållande till planeringstiden. Informanten uttrycker

att de utökade veckorna som ferietjänsten innebär inte är värda förbättringen som

ferietjänsten skulle innebära för planeringstiden. Samtidigt spelar deras preferenser ingen

roll, förskollärarna kan inte påverka vilken typ av tjänst de har. Detta innebär flera olika

stressorer som identifierats i tidigare forskning. Tidspress, kontroll över sitt arbete och

hantering av uppgifter, vilka inte har direkt med lärandet att göra, beskrivs bland annat

som stressorer.71

Förskollärarna i denna studie tycks uppleva påfrestningar och motgångar från flera

håll och yrket innefattar många olika stressorer. Clipa och Bogheans studie visar att en

stor andel förskollärare i Rumänien funderade på att byta yrke på grund av de höga

stressnivåerna. Samtliga informanter i denna studie har uttryckt att trots alla stressorer72

som de upplever funderar ingen av dem på att byta yrke. I den rumänska studien

observerades lön som bästa sättet att motverka stress hos lärarna. I denna studie tycks73

förskollärarna ha mer altruistiska incitament och lön var aldrig något som nämndes av

någon av informanterna. Det var väldigt tydligt att eleverna var i främsta fokus hos

samtliga informanter. När en informant fick frågan om jobbet tar mer energi än vad det

ger svarade den: “Nej, inte nära! Jag tycker det ger mycket [mer]”, och den andra

informanten instämde och sa: “Jag hade valt detta jobbet igen”.

6. Diskussion

6.1 Diskussion om resultat & analys
Syftet med studien var att tolka och förstå hur stress uttrycker sig i förskollärares

berättelser om sin fysiska- och psykosociala arbetsmiljö i förskoleklass. Studien visade,

likt tidigare forskning i ämnet, att stress förekommer i många former för förskollärare

73 Ibid.
72 Clipa, Boghean 2015
71 Kelly, Berthelsen 1995
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relaterat till deras arbetsmiljö. Trots mängden stressorer i förskoleklasserna tycks ingen

informant i den här studien vilja byta yrke, varför var dock aldrig något som frågades om.

Förskollärarnas berättelser skiljer sig åt mellan de olika skolorna men studien

visar flera gemensamma teman gällande stressorer och stressreaktioner. Bland annat har

stora klasser, tidspress, hög och fluktuerande ljudvolym, personalbrist och

copingstrategier för att hantera dessa varit återkommande berättelser. Således bekräftar

studien tidigare arbetsmiljörelaterad forskning som gjorts i skolvärlden och bland

förskollärare i förskolan. Samtidigt fyller den ett kunskapsgap där det saknas forskning

om specifikt förskollärare som arbetar i förskoleklass och deras arbetsmiljö.

Utifrån resultat och analys går det att anta att det finns ett cirkulärt förhållande

mellan arbetsmiljön och förskollärarnas upplevelser av arbetsmiljön. Det vill säga att

arbetsmiljön påverkar förskollärarnas upplevelser vilket i sin tur påverkar förskollärarnas

arbetsmiljö.

Beroende på förskollärarens förutsättningar gällande arbetsmiljön kommer olika former

av copingstrategier att utvecklas. Exempelvis visar studien att flera förskollärare tar hjälp

av sin närmaste kollega för att klara av stressiga situationer under arbetsdagen.

Copingstrategin kan göra att förskolläraren inte kommer uppleva situationen som stressig

vilket i sin tur påverkar hur arbetsmiljön är. Utifrån detta exemplet kan den psykosociala

arbetsmiljön till viss del ses som subjektiv. Stressreaktioner torde också kunna ses som

subjektiva eftersom de, enligt Chrousos, sker baserat på upplevelser av hot mot

homeostas och behöver således inte vara hot som faktiskt existerar. Stress är, utifrån74

74 Chrousos 2009
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Arbetsgivarverket, nära sammankopplat med en dålig psykosocial arbetsmiljö. Baserat75

på den kunskapen görs därför antagandet att psykosocial arbetsmiljö också kan bero på

upplevelser och är därför delvis av subjektiv art. Utifrån detta antagande skulle

arbetsgivaren kunna skapa verktyg för förskollärarna, i de fall arbetsmiljön inte går att

förändra ur ett organisatoriskt perspektiv. Verktygen skulle kunna hjälpa förskollärarna att

hantera situationer och påverka sin upplevelse och därigenom påverka den psykosociala

arbetsmiljön.

Ett exempel på arbetsmiljörelaterade stressorer som ur ett organisatoriskt

perspektiv inte förändras enligt förskollärarnas önskemål är de stora klasserna. I studien

uttrycktes det upprepade gånger hur förskollärarna önskade mindre klasser och många av

de stressorer som identifierats har sin grund i stora klasser. Exempelvis hög och

fluktuerande ljudvolym, begränsade ytor, känslan att inte hinna med och brist på

mänskliga resurser. Oavsett vilka verktyg arbetsgivaren skapar för förskollärarna att

påverka den psykosociala arbetsmiljön, kommer de inte att kunna påverka storleken på

klasserna. Verktygen skulle istället kunna ge förskollärarna förutsättningar att hantera de

stora klasserna och förbättra den psykosociala arbetsmiljön samt motverka stress.

Storleken på klasserna är i slutändan en samhällsfråga och bottnar i politiken. Detta

eftersom storleken på klasserna beror på tillgång till skolor i kommunen. Kommunen

beslutar i vilken omfattning skolor byggs och vilken kapacitet de ska ha. I slutändan

avgör rektorn hur många elever som tas emot.76

Studien visade att flera av de problem som upplevs i den fysiska arbetsmiljön är

problem som torde kunna vara enkla att åtgärda, förutsatt att det finns ekonomi till det.

Återkommande i studien uttryckte förskollärarna att pengar saknades för diverse åtgärder.

Exempel på åtgärder som nämndes av informanterna inkluderar bland annat lösningar för

tystare stolsfötter, bättre belysning till whiteboard och hängare till torkrummet. Hur

drivna förskollärarna var i frågan om åtgärder och huruvida problemen skulle åtgärdas var

dock aldrig något som frågades om.

76 Skollagen(2010:800) 10 kap 30 §
75 Arbetsgivarverket 2022:2
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6.2 Framtida forskning
Studiens resultat bekräftar förförståelsen som fanns innan studiens genomförande, vilken

var att förskollärare är pressade och stressade i sitt yrke. Studien har bidragit till att

minska kunskapsgapet i arbetsmiljörelaterad forskning i skolvärlden genom att fokusera

på förskollärare i förskoleklass. Däremot behövs vidare forskning i ämnet eftersom denna

studien endast är en mindre undersökning. Studien undersökte endast hur förskollärarna

påverkats och bortser helt ifrån hur eleverna påverkas. Framtida forskning med eleverna i

beaktning hade därför varit både intressant och nödvändigt. Hur påverkas eleverna av sina

pedagogers upplevda stress till följd av den fysiska- och psykosociala arbetsmiljön i

förskoleklassen och vilka följder får arbetsmiljön för eleverna?
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8. Bilagor

8.1 Intervjumall
Bilaga#1 Intervjumall

1. Introduktion

2. Berätta lite om er själva (Gällande arbetstid, erfarenhet etc)

3. Berätta lite om din klass och arbetsplats, kollegor osv.

4. Kan du/ni berätta lite om er fysiska arbetsmiljö?(Bland annat)

○ Ljudvolym - Något ni reflekterat över?

■ går upp och ner

■ hög

■ hörselskador?

○ Arbetshjälpmedel

○ Belastande arbetssätt/arbetsställningar

○ Ergonomi

■ Sitter ni på golvet?

○ Kyla ute/inne

○ Dålig luft

5. Har ni några fysiska skador till följd av ert arbete? Om ja, hur uppkom dessa?

6. Finns det något ni önskar er som ni inte har vilket skulle hjälpa er med er fysiska

arbetsmiljö?

7. Finns det något ni har ni absolut inte vill bli av med?

8. Vad är stress för er? I vilka situationer upplever ni att ni blir stressade? Hur

reagerar/hanterar ni det?

9. Ni delar upp klassen i två när ni kan, varför? Varför är det bra för ER specifikt?

10. Kan ni berätta vad som gör denna klassen lättare(för er) än tidigare klasser ni haft?

11. I vilka situationer upplever ni att ni kan behöva stöd? (Mänskligt stöd)

12. När ni behöver stöd, var får ni det ifrån?
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13. Upplever ni att det finns tillräckligt med tid att planera?

○ Hur mycket tid lägger ni?

○ Hur mycket tid behöver ni?

○ Hur mycket tid önskar ni?

14. Vilka krav ställs på er? Hur upplever ni dessa?

15. Känner ni att ni har tillräcklig kontroll över er arbetstid för att hantera de krav som

ställs på er?

16. Vilka möjligheter finns för återhämtning under dagen?

17. Hur upplever ni interaktionen med föräldrar?

○ Utvecklingssamtal

○ Möten

○ Föräldramöten

○ Samtal / Mail under ledig tid?

8.2 Ritningar av klassrummen
Ritningarna baseras på minnet och är inte skalenliga. Den tredje ritningen är baserad på

ritning av informant.

Bilaga #2 Ritning
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Bilaga #3 Ritning

Bilaga #4 Ritning
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