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Abstrakt 

Syftet med föreliggande uppsats är att bidra med kunskap om hållbart lärararbete 

inom förskollärarprofessionen. I fokus står förskollärares uppfattningar angående vad 

som kan bidra till att hålla ett helt yrkesliv. Frågeställningen som besvaras i studien 

är “Vad uppfattar förskollärare vara betydelsefullt för ett hållbart lärararbete?” Detta 

är en angelägen fråga att undersöka då många inom både förskollärar- och 

barnskötarprofessionen tvingas att lämna yrket inom förskolan på grund av 

sjukskrivning eller väljer att lämna yrket av andra anledningar. 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och då fokus sätts på förskollärares 

uppfattningar av hållbart lärararbete används en fenomenografisk ansats som metod. 

För att få svar på frågeställningen har intervjuer med fyra yrkesverksamma 

förskollärare genomförts. Svaren från intervjuerna har kompletterats med reflektioner 

från rektorn för förskolan i fallstudien. 

 
Resultatet från studien visar de deltagande förskollärarnas uppfattningar av vad som 

kan bidra till hållbarhet inom professionen. Enligt förskollärarna ingår flera olika 

delar i detta och det finns en viss variation i förskollärarnas uppfattningar kring 

hållbarhet. De delar som framträder som betydelsefullt för ett hållbart lärararbete är 

att sträva efter att ha ett öppet klimat, generositet och samsyn i kollegiet, balans 

mellan arbete och återhämtning, en tydlig och genomtänkt organisation av arbetet 

samt att få möjlighet att utvecklas både personligt och yrkesmässigt. Vad som också 

uppfattas som betydelsefullt för att hålla och trivas som förskollärare, men som är 

svårare att påverka, är att ha en lyhörd och engagerad chef och även barnens och 

föräldrarnas respons på det arbete som utförs. 

Nyckelord 

Hållbarhet, hållbart lärararbete, ledarskap, kollegium, samarbete, ansvarsfördelning, 

reflektion, kompetens, KASAM 

Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga på studerad förskola för givande intervjuer och 

bidrag. Vi vill även tacka vår handledare för stöd och uppmuntran genom arbetets 

gång. 
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1 Introduktion 

 
I föreliggande arbete riktas uppmärksamhet mot hållbart lärararbete. Det är ett 

angeläget ämne då förskolepersonal enligt Försäkringskassan (2018) är den 

yrkeskategori som ligger näst högst i sjukskrivningstal på arbetsmarknaden. Av dessa 

sjukskrivningar är stressrelaterade diagnoser en vanlig anledning. Bland förskollärare 

har protestgrupper upprättats med debatter som visar på brister och problem i 

förskolans verksamhet. Det handlar bland annat om större och mer heterogena 

barngrupper än tidigare, ökade krav på administration och dokumentation och även 

högre krav från föräldrar. Förskolan är av stort politiskt intresse och utgör en av det 

svenska samhällets grundpelare. Läroplanen för förskolan visar på detta samhälleliga 

ansvar då det beskrivs hur förskolan ska lägga grunden för både skolgången och ett 

livslångt lärande (Skolverket 2018). Sjukskrivningar drabbar både individen själv och 

ett lands ekonomi. I en motion som Kristdemokraterna lämnade till riksdagen 2004 

nämns hur social och ekonomisk utveckling, välfärd och tillväxt grundas i en god 

folkhälsa. Folkhälsa påverkar arbetsmarknadspolitiken och i motionen riktas blicken 

mot behov av att hjälpa människor med stresshantering. Företagshälsovården 

understryks vara en viktig faktor för att minska antalet sjukskrivna. Motionen visar 

vidare på att folkhälsan kan påverkas positivt genom individens ansvar för sin fysiska 

och mentala hälsa (Pålsson 2004). 
   
Det är angeläget att både lyfta det som är fel, sträva mot ständiga förbättringar men 

också, som i syftet med denna studie, att sätta fokus på strukturer, arbetssätt och 

tankesätt som fungerar. I föreliggande studie eftersöks exempel på sätt att organisera 

och strukturera verksamheten i förskolan som kan möjliggöra och gynna ett hållbart 

lärararbete. Att hitta exempel på arbetssätt och strukturer som kan fungera kan 

förhoppningsvis främja förskollärarprofessionen och i förlängningen även 

förskolornas verksamhet och inte minst alla de barn som vistas där. 
 
Hållbart lärararbete finns mycket begränsat omskrivet i forskning och annan litteratur 

men börjar lyftas i olika forum vilket visar att det är ett aktuellt och viktigt ämne att 

studera. Tidningen Förskolan har under året 2019 i en artikelserie granskat 

arbetsmiljön på förskolorna, identifierat problem och letat efter lösningar. Både den 

fysiska miljön med många lyft och höga ljudnivåer har studerats och så även den 

psykiska miljön med höga krav och andra stressfaktorer som gör att många väljer eller 

tvingas att lämna yrket på grund av sjukskrivning. I Pedagogiska magasinet nr 3/2018 

med temat “Hållbar lärare” skrivs det att ”Frågan om hur lärare ska bli hållbara över 

tid är en ödesfråga för skolan - och hela samhället”. Sommaren 2019 publicerade 

tidningen Dagens samhälle Upprop för en likvärdig och hållbar förskola. Bakom 

denna skrivelse står 51 forskare och programansvariga vid 18 lärosäten samt en 

fackförbundsordförande och en vd. Sveriges cirka 500 000 förskolebarn sätts i fokus 

samt de omständigheter som råder i förskolan idag, i form av krav och faktiska 

möjligheter. Att förskolan är en av vårt svenska samhälles grundpelare lyfts och att 

förskolan idag är en stor del av många barns uppväxt. Den innebär också en 

arbetsplats för alla dess anställda samt möjliggör för föräldrar att kunna arbeta. 
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Upproret lyfter den olikhet på kvalitet som olika förskolor innehar samt varnar för en 

utveckling mot större klyftor. Även det höga antalet sjukskrivna inom förskolan är 

något som lyfts och kopplat till det även risken för att barnens miljö och 

välbefinnande äventyras. I skrivelsen kopplas sjukskrivningar samman med bland 

annat höga krav och minimal tid. En uppmaning om att tillsätta en utredning av 

förskolan riktas till regeringen. Detta med syftet att säkra hållbara arbetsvillkor, göra 

en likvärdig förskola möjlig och så även att FN:s barnkonvention kan följas (Dagens 

Samhälle, 2019-06-20). 
 
Genom att efterforska litteratur kring ämnet och jämföra med insamlad empiri i 

föreliggande studie, är ambitionen att hitta exempel som kan bidra med ytterligare 

kunskap om hållbarhet i förskolläraryrket. 
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande uppsats är att bidra med kunskap om hållbart lärararbete 

inom förskollärarprofessionen. I fokus står förskollärares uppfattningar av tänkbara 

strukturer, arbetssätt och tankesätt som kan underlätta i vardagen på förskolor.  

 
Forskningsfråga:  

• Vad uppfattar förskollärare vara betydelsefullt för ett hållbart lärararbete?  
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3 Bakgrund 

Begreppet hållbarhet och dess olika aspekter är något som det idag reflekteras över, 

diskuteras, problematiseras och experimenteras kring. I denna studie undersöks den 

sociala hållbarheten med fokus på hållbart lärararbete. I detta kapitel tas olika 

perspektiv på hållbarhet och hållbart lärararbete upp samt vad yrket som förskollärare 

innebär. 

3.1 Hållbarhet - olika aspekter 
Definitionen av hållbarhet förklaras på FN:s hemsida med orden: “En hållbar 

utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov”. De olika delarna i hållbar 

utveckling delas ofta in i tre övergripande dimensioner: miljömässiga, ekonomiska 

och sociala aspekter (Svenska FN-förbundet 2019). Den sociala dimensionen, vilken 

är den dimension som kommer att beröras i denna uppsats, innefattar individens 

fysiska och psykologiska behov samt välbefinnande, drömmar och mål i livet. Social 

hållbarhet handlar om att tillgodose dessa behov och drömmar och inom denna 

dimension tas även begrepp som rättvisa, makt och rättigheter upp (KTH 2019). I 

regeringens handlingsplan för hållbarhet, Agenda 2030, finns samtliga 

hållbarhetsområden beskrivna. Där framkommer ingen exakt definition av begreppet 

hållbart lärararbete, dock beskrivs både skola och hälsa ur hållbarhetsperspektiv, vilka 

båda kan sägas beröra hållbart lärararbete. Handlingsplanen visar på hur friska 

människor innebär mindre sjukfrånvaro, minskat sjukvårdsbehov samt högre 

produktivitet vilket gynnar landets välstånd och tillväxt (Regeringskansliet 2018). 
 

3.1.1 Hållbart lärararbete 

Begreppet hållbart lärararbete finns, som tidigare nämnts, mycket begränsat 

omskrivet i tidigare forskning och annan litteratur. Några som lyfter detta ämne är 

Nordänger och Lindqvist, professorer i pedagogik, som leder två forskningsprojekt 

där syftet är att undersöka faktorer som påverkar att lärare väljer att stanna kvar i eller 

lämna sitt yrke. I deras forskning beskrivs hållbart lärararbete handla om särskilda 

förhållanden, attityder, strategier och vad som anses påverka yrket positivt. 

Nordänger och Lindqvist beskriver hur lärararbetets hållbarhet kan definieras som en 

balansakt mellan de intentioner och de villkor som innefattar läraryrket 

(Linnéuniversitetet 2019).  

3.2 Förskollärare - ett relationellt yrke 
Yrket som förskollärare innebär många mellanmänskliga relationer, både med 

barnen, vårdnadshavare, kollegor och ledning. I uppdraget som förskollärare ingår 

bland annat att erbjuda alla barn en trygg omsorg, stödja barnens utveckling och 

lärande samt att vara förebilder för barnen. De vuxnas sätt att agera och tala påverkar 

barnen och deras förståelse för hur det omgivande samhället fungerar. Samspelet 

mellan barn och vuxna på förskolan är en viktig del i barnens lärande och utveckling 

(Skolverket 2018). 
 
Kan det vara så att även barnen på förskolan gynnas av ett hållbart lärararbete? Många 

barn vistas under sin uppväxt en stor del av sin vakna tid på förskolan och detta har 

enligt Skolinspektionen (2016) stor betydelse för barnens utveckling och framtida 
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lärande. Skolinspektionen (2016) framhåller att barnens vistelse på förskolan har 

positiva effekter för både deras kognitiva, sociala och emotionella utveckling, särskilt 

om förskolan håller en god pedagogisk kvalitet. Den faktor som är mest avgörande 

för den pedagogiska kvaliteten är förskolepersonalen och hur de strukturerar 

verksamheten (Håkansson & Sundberg 2012). Det konkreta mötet och samspelet 

mellan barnen och förskolepersonalen är av stor betydelse för barnens utveckling och 

lärande både på kort och lång sikt. De pedagogiska relationerna beskrivs som 

“kvalitetens kritiska punkt” (Persson 2015). Detta borde innebära att om personalen 

mår bra och trivs med sin arbetssituation kommer detta att ha positiv påverkan på 

barnen. Och omvänt: om personalen inte mår bra utan känner sig stressad och pressad 

under krav kommer även detta att påverka barnen, fast då troligen på ett negativt sätt. 
 
I förhållandet chef och anställda på förskolan nämner Eidevald och Engdahl (2018) 

betydelsen av att ha ett öppet klimat inom vilket kollegiet kan lyfta både fungerande 

delar och problematiska områden. Författarna belyser även vikten av att samtliga 

medarbetare får vara med och utforma verksamheten och känna delaktighet. Att få 

möjlighet att vara med i förändring och förbättring menar författarna är en bidragande 

faktor till att känna motivation och arbetsglädje.  
 

3.2.1 Förskollärares ansvar för lärande och yrkesutveckling 

Rätten till och ansvaret för individuell yrkesutveckling och det kollegiala lärandet är 

något som både individen och rektorn har del i. Skolverket (2018) visar, i Läroplan 

för förskolan, på rektorns ansvar: 
 

Rektorn har [...] ett särskilt ansvar för att förskollärare, barnskötare 

och övrig personal får den kompetensutveckling som krävs för att de 

professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges 

möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra 

för att utveckla utbildningen. (s.20) 
 
Vidare beskriver Skolverket lärarens eget ansvar genom både individuell och 

gemensam reflektion kring yrkespraktiken. Att hålla sig uppdaterad kring senaste 

forskning och vara lyhörd för behov av egen kompetensutveckling. Det personliga 

professionella ansvaret handlar även om att förskolläraren ska ha ett nära samarbete 

med kollegor och vårdnadshavare (Skolverket 2013). 

3.3 Organisation och struktur 
När det gäller struktur och organisation finns det olika tankar kring hur detta kan se 

ut på förskolor och hur ett hållbart lärararbete kan främjas. Här presenteras två olika 

föreställningar om hur verksamheten kan organiseras. Dessa argumenterar för och 

emot uppdelandet av ansvar kontra rättvisesystem inom vilka samtliga ansvarar för 

allt. Riddersporre och Erlandsson (2018) anser att förskolans verksamhet ska vara av 

den karaktär att den inte är kopplad till specifika personer vilka det helt och hållet 

beror på i fråga om att ha en funktionell organisation. I praktiken kan det förverkligas 

genom exempelvis väl utarbetade arbetssätt för vikarier, introduktion och 

medarbetarsamtal. Åberg och Lenz Taguchi (2005) lyfter däremot nyttan av kollegors 

olikheter och vikten av att tillvarata dem. Vidare ställer sig författarna frågande till 

rättvisekulturen inom förskolan, vilken innebär att samtliga kollegor har gemensamt 
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ansvar för och är delaktiga i alla sysslor. De visar på ett arbetslag som i motsats till 

Riddersporre och Erlandssons text, just anammat ansvarsfördelning i sina rutiner och 

arbetssätt. I praktiken kan detta innebära att olikheter i personalgruppen värderas som 

något positivt i valet av ny kollega eller att ansvarsfördelningen uppdelas utefter 

personalens kunskaper, intressen och förmågor. Åberg och Lenz Taguchi (2005) 

beskriver att detta arbetssätt skapar mer tid för barnen samt mindre behov av ständiga 

diskussioner kring vem som ska göra vad. Samtidigt bär författarna på en ödmjukhet 

kring förändring kopplat till rådande förutsättningar.  

 

Några som visar på liknande tankegångar är Källhage och Malm (2018) som skriver 

om vikten av att ha en genomtänkt struktur och en tydlig organisation när det gäller 

arbetsfördelningen i arbetslaget, för att veta vem som ska göra vad under alla delar av 

dagen. De menar att om alla i arbetslaget vet sina uppgifter så sparar man tid och kraft 

och att det då även är lättare att dela upp barngruppen i mindre grupper genom att 

personalen delar upp sig. En tydlig struktur kan leda till att arbetsglädjen ökar när 

personalen känner att de har tid för varje barn och kan lita på att allt runt omkring 

fungerar.  

3.4 KASAM – känsla av sammanhang 
Ett hållbart lärararbete kan enligt Winroth och Rydqvist (2008) innefatta mentala 

redskap vilka utrustar till att kunna hantera stress, motgångar, livskriser och 

svårigheter. Detta kan bidra till hållbarhet, mognad och nya förmågor samt förhindra 

risken för känslor kring att vara ett offer. Dessa mentala redskap innebär förmågan att 

kunna bedöma och förstå verkligheten, kunna handskas med skiftande krav och en tro 

på av att själv kunna utöva inflytande på livet. Begreppet KASAM, känsla av 

sammanhang, var något som Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, myntade. 

Det handlar om hur människor kan hitta strategier för att klara stress och behålla 

hälsan. Författarna skildrar hur Antonowsky menar att förmågan att hantera 

svårigheter och hålla igenom dem beror på en stark eller svag KASAM. Applicerat 

på en arbetsplats kan fokus på hälsa handla om att kunna känna arbetsglädje, att det 

råder ett trivsam och positiv atmosfär samt en fungerande verksamhet inom vilken 

uppdraget för specifik verksamhet kan utföras (Winroth och Rydqvist 2008). 

 
KASAM och dess strategier för att hantera utmaningar kan även jämföras med 

begreppet empowerment vilket Hultgren (2013) definierar som egenmakt. Det 

grundas i att en människas makttagande över sitt liv först kan ske när det finns 

förståelse för den egna situationen. Finns empowerment har människan möjlighet att 

påverka sin egen situation och känna eget ansvar. Författaren lyfter känslor, 

erfarenheter, vilja, tillvägagångssätt, problemidentifiering, etableringsstrategier och 

självbestämmande som delar av stor betydelse i arbetet för att uppnå empowerment. 

Att besitta dessa förmågor blir det som kopplar ihop en människa med hennes 

närmiljö. Överfört till en förskollärare på en förskola i fråga om hållbart lärararbete 

kan det då komma att handla om att skapa en tilltro till den egna förmågan, att få 

reflektionstid och möjlighet att syna tidigare dokumentationer för att kunna 

metakommunicera om nuvarande arbetsmiljö. Att arbeta forskningsbaserat och få tid 

att identifiera problemområden, lyfta det som är bra och kunna ta sig vidare. Det 

systematiska kvalitetsarbetet och den transparens som ska råda i ett demokratiskt 

samhälle blir här till nytta och en nödvändighet i arbetet för att hålla som lärare. 
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Tänkbart är att det är genom kvalitetsarbetet som även hållbara arbetssätt kan 

synliggöras och kanske till och med föras vidare till att så småningom bli beprövad 

erfarenhet, när det prövats och dokumenterats av flertalet förskolor (Skolverket 

2019). 
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4 Tidigare forskning 

I följande kapitel redogörs för tidigare forskning som berör faktorer vilka kan påverka 

ett hållbart lärararbete. Av det som här presenteras har viss forskning gjorts i 

förskolans kontext medan annan forskning handlar om lärarprofessionen i stort och 

forskningen är såväl svensk som internationell. Kapitlet börjar med att beskriva vissa 

problem och dilemman som forskning visar på existerar i förskolan. 

4.1 (O)balans mellan resurser och krav 
Balansen mellan krav, resurser och handlingsutrymme påverkar arbetssituationen och 

detta återkommer i olika forskning. Persson och Tallberg Broman (2019) visar i en 

rapport kring olika dilemman i förskolläraryrket att det förekommer en obalans 

mellan krav och resurser, en hög arbetsbelastning och en gränslöshet i uppdraget som 

förskollärare. Författarna menar att kraven och förväntningarna på den pedagogiska 

kvaliteten i förskolan har höjts samtidigt som ökade resurser i form av bland annat 

fler utbildade förskollärare har uteblivit. I sin studie tar Persson och Tallberg Broman 

(2019) också upp vad som enligt tillfrågade förskollärare och förskolerektorer kan 

och måste åtgärdas för att komma till rätta med arbetssituationen på förskolorna. Att 

ha en god grundbemanning beskrivs i deras rapport som den enskilt viktigaste faktorn 

för att kunna utföra uppdraget som förskollärare. En annan aspekt när det gäller 

resurser är bristen på vikarier. Detta hör enligt Persson och Tallberg Broman (2019) 

ihop med en annan viktig komponent för att hålla som förskollärare som handlar om 

att ha kontroll över sin arbetssituation. Det kan exempelvis handla om att inte veta 

om det finns någon vikarie att ringa in om någon i arbetslaget är sjuk, med följd att 

kanske inte kunna gå ifrån barngruppen för att ta sin rast eller planera nästa aktivitet. 

Denna brist på kontroll är något som skapar stress och är påfrestande i längden.   

4.2 Det sociala samspelet 
Om blicken skulle vändas från det som riskerar att bli en negativ spiral såsom 

stressfaktorer, eventuellt ohälsosam jargong och tankesätt vart behöver blicken då 

vändas? Som tidigare nämnts innebär yrket som förskollärare många 

mellanmänskliga relationer. Kopplat till hållbart lärararbete reflekterar vi över vikten 

av att omges av ett hälsosamt klimat både vad det gäller kollegor, chef, barn och 

vårdnadshavare.  

 
4.2.1 Koherens i kollegiet 
Persson och Tallberg Broman (2019) menar att ett fungerande arbetslag där det finns 

en koherens, det vill säga en samstämmighet kring förhållningssätt är en förutsättning 

för att kunna utföra ett bra arbete, men också att ha en “vi-känsla” i hela 

organisationen. Även Renfro-Michel, Burlew och Robert (2009) beskriver hur en av 

grunderna till framgång på en arbetsplats är teamkänslan inom vilken allas 

kompetenser får lyftas och bli synliga. Ett samarbete där alla inkluderas och får ta 

plats. Fransson och Frelin (2016) har i sin forskning om vad som bidrar till 

engagemang i arbetet som lärare också kunnat se vikten av att ha goda kollegiala 

relationer, där man som lärare stöttar varandra och är generösa med att dela med sig 

av både material och erfarenheter. Även Lee och Quek (2018) visar på hur goda 

relationer i kollegiet är en viktig förutsättning för ett hållbart lärararbete. Ett 

kollegium som inte fungerar kan ha en motsatt effekt och bli en anledning till att inte 
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vilja stanna kvar på en arbetsplats. Detta beskriver Lindqvist och Nordänger (2016) 

då de i sin forskning skildrar hur en lärare upplevde att hon saknade kollegornas 

engagemang för, enligt henne, rätt saker. Läraren bekymrades över hur kollegorna 

genom ord och handling värdesatte gemenskapen i lärarrummet högre än att visa 

intresse för barnen, uppdraget och att utveckla verksamheten. En annan lärare 

uppfattade att hon fick kollegiet emot sig när hon ville umgås mer med barnen och ta 

sig tid för dem (Lindqvist & Nordänger 2016). Detta visar hur viktigt det är att ha en 

samsyn och ett öppet klimat i kollegiet. 
 
4.2.2 Närvarande ledarskap 
Något som lyfts fram som en viktig del i arbetsmiljön är att ha ett närvarande 

ledarskap. Persson och Tallberg Broman (2019) skildrar hur yrkesverksamma 

förskollärare anser att det är betydelsefullt att chefen förhör sig om den dagliga 

situationen på förskolorna och lyssnar på personalen då det uppkommer problem och 

att chefen också i förekommande fall vidarebefordrar dessa problem till den som är 

beslutsfattare. Ett närvarande ledarskap är något som även Sjödins (2017) forskning 

pekar på är viktigt för arbetsmiljön. Sjödin menar att då chefen är närvarande och har 

inblick i verksamheten leder detta ofta till bra organisering och struktur, genom att 

chefen då bättre kan planera verksamheten vad gäller möten och andra aktiviteter. 

Detta kan i sin tur underlätta för de anställda att hitta en balans mellan arbete och 

fritid. 
 
4.2.3 Relationen till barnen 
Frelin och Fransson (2017) har i sin forskning studerat vilka komponenter som har 

betydelse för att lärare väljer att stanna kvar i sitt yrke. Deras forskning undersöker 

hur lärare i grundskolan uppfattar dessa aspekter och då förskolan sedan en längre tid 

tillbaka tillhör skolsystemet och utbildningsdepartementet kan dessa studier vara 

relevanta och av intresse även för förskollärarprofessionen. Flera av de komponenter 

som Frelin och Fransson (2017) berör går att härleda till lärarens hängivenhet och 

ansvar för sina elever och deras behov. De lyfter bland annat vikten av att skapa goda 

relationer till eleverna och hjälpa dem att uppleva positiva känslor kring skolarbetet 

och sina förmågor. En annan komponent som samma forskare har sett bidra till att 

lärare stannar i sin profession handlar om känslan av belöning som det innebär att få 

se barnen utvecklas och glädjas. Det kan också vara att gå från tuffa tider till att nå 

framgång och i detta få känna att man är en betydelsefull del av barnens liv (Frelin & 

Fransson 2017). Även internationell forskning visar på hur bevittnandet av barnens 

utveckling samt även att få möjlighet att arbeta med mindre barngrupper är exempel 

på hållbart lärararbete (Lee & Quek 2018). 

 
4.2.4 Samspel med vårdnadshavare 
Ytterligare en relation som förskollärare har är den till barnens vårdnadshavare. 

Denna relation kan liksom de andra relationerna påverka trivseln på arbetet både 

positivt och negativt. Lindqvist och Nordänger (2016) beskriver hur 

föräldrakontakten i värsta fall kan få lärare att vantrivas med sitt arbete. Författarna 

återger en situation då kontakten med en vårdnadshavare blev så infekterad för en 

lärare i deras studie att det till slut blev ohållbart och fick läraren att lämna yrket. Att 

hålla sig uppdaterad kring senaste forskning ökar förståelsen och kunskapen att kunna 

hantera olika utmaningar i yrkeslivets vardag på ett mer konstruktivt sätt beskriver 
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Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) som intervjuat förskollärare kring 

detta. Dessa förskollärare anser att sådan kompetensutveckling hjälper dem i 

kontakten med exempelvis vårdnadshavare. 

4.3 Professionsutveckling 
Sheridan, Edwards, Marvin och Knoche (2009) visar på ett hållbart lärararbete som 

karakteriseras av personlig utveckling för att nå den profession som krävs för att möta 

utmaningarna i yrket. Författarna efterlyser mer forskning kring förskollärares vilja 

eller ovilja till förändring. De menar att det skulle behövas mer dokumentation över 

teorier kring vad det är som kan leda till personlig förändring och utveckling. 

Författarna lyfter fram de utmaningar som förskolan idag står inför i form av snabb 

tillväxt samt kraven på att kunna möta alla barn och inte lämna någon utanför. De 

tydliggör ett behov hos förskollärare av att få stöd och hjälp i att finna verktyg för att 

kunna hantera ny kunskap inom sin profession. Vikten av att personalen får möjlighet 

till vidareutbildning av olika slag visar forskning från olika håll på (Carlsson, 

Lindqvist & Nordänger 2019; Lee & Quek 2018; Sheridan et al. 2011). Sheridan et 

al. (2011) lyfter hur de intervjuade individerna i sin studie anser att hållbart lärararbete 

kan handla om att hålla sig uppdaterad kring senaste forskning och arbeta enligt 

beprövad erfarenhet utan att ständigt kasta sig in i senaste nytt. En kombination av 

relevanta teorier, nuvarande forskning, sunt förnuft och magkänsla anser de 

intervjuade lärarna vara en god blandning för ett lyckat lärararbete. 
 
Förutom att få stöd av andra personer utifrån menar Sheridan et al. (2009) att 

personlig utveckling även sker inom individen själv genom de dagliga utmaningar 

som personen ställs inför. Forskarna visar också på att en nyckel i att behålla 

arbetsglädjen är inställningen till personlig utveckling. Fransson och Frelin (2016) 

kommer också in på liknande tankegångar då de lyfter fram bidragande orsaker till 

ett stort engagemang hos lärare. De beskriver att känslomässiga aspekter såsom att få 

känna glädje, omsorg och meningsfullhet i arbetet är viktiga, men även att utmaningar 

och problem som är möjliga att lösa bidrar till ett stort engagemang. Renfro-Michel, 

Burlew och Robert (2009) menar att för att känna att yrkeskarriären ska kännas 

meningsfull behöver individen få erfara dagliga upplevelser av framgång. 

4.4 Medvetet fokus, självförtroende och balans 
Persson och Tallberg Broman (2019) tar upp betydelsen av att inte bara fokusera på 

det som är problematiskt utan att också försöka se det som är positivt i arbetet för att 

känna arbetsglädje. Ett liknande resonemang för Fransson och Frelin (2016) då de 

menar att det är närvaron av positiva aspekter i det dagliga arbetet snarare än 

frånvaron av negativa aspekter som hjälper lärarna att behålla sitt engagemang. De 

negativa aspekter som nämns är en alltför stor arbetsbelastning, brist på resurser och 

krav på dokumentation. Hur lärarna hanterar dessa negativa aspekter är olika men en 

strategi är att fokusera på “här och nu” och placera resursfrågan i bakgrunden. En 

annan strategi är att höja uppgifter som dokumentation och se dem som något som 

görs för elevernas bästa (Fransson & Frelin 2016). Kopplat till förskolans kontext och 

vår studie är detta intressant då det i vissa sammanhang lätt tenderar att bli mycket 

fokus på de negativa aspekterna i form av brister och höga krav. 
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I en studie av Fransson och Frelin (2016) undersöks vilka faktorer som bidrar till stort 

och långvarigt engagemang hos lärare. Forskarna har intervjuat lärare som beskrivs 

som mycket engagerade i sitt arbete. En av dessa faktorer är att dessa lärare har ett 

bra självförtroende när det gäller sin kompetens och en stark självkänsla. 

Självförtroende relateras här till en känsla av att som lärare kunna fortsätta genom 

misslyckanden och inte ge upp utan ha målet i sikte och lita på att man vet vad man 

gör (Fransson & Frelin 2016). Lindqvist och Nordänger (2016) visar på motsvarande 

sätt i sin studie att många lärare lämnar yrket av den anledningen att de uppfattar att 

de inte klarar av det, vilket kan tyda på bristande självkänsla och dåligt 

självförtroende. 

 

Ytterligare en aspekt för att hålla som lärare eller förskollärare som tidigare forskning 

visar på är vikten av att ha en god balans mellan arbete och återhämtning (Persson & 

Tallberg Broman 2019). Pauser av olika slag, både under dagen, veckan och året 

beskriver Carlsson, Lindqvist och Nordänger (2019) som en betydelsefull faktor för 

att stanna kvar som lärare. Även Hultell (2011) tar upp betydelsen av att uppleva en 

bra balans mellan arbetsliv och privatliv för att lärare ska förbli i sin profession. 
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5 Teoretiska utgångspunkter 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Följande kapitel redogör kortfattat för 

grundtankarna inom sociokulturellt perspektiv samt för de begrepp som berörs i 

aktuell studie. 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 
Grunden inom sociokulturellt perspektiv är en tanke kring att människan formas i 

samspel med andra, då kulturella och sociala erfarenheter upplevs. Ett centralt begrepp 

inom det sociokulturella perspektivet är mediering, vilket innebär att människan 

använder sig av redskap och verktyg för att förstå och kommunicera med sin omvärld. 

En av dem som har haft stort inflytande på den sociokulturella traditionen är 

psykologen, pedagogen och visionären Vygotskij. Han menar att människan 

kännetecknas av att hon använder sig av två olika slags medierande redskap. Det ena 

är det psykologiska eller mentala redskapet inom vilket språket och dess olika 

symboler är en viktig del (Säljö 2014). Enligt Vygotskij är språket en förutsättning för 

människor för att få inblick i varandras perspektiv och för att kunna uttrycka 

sociokulturella erfarenheter. Språket är det som knyter samman individen och 

samhället och Vygotskij menar att det finns ett inre och ett yttre språk som sker inom 

och mellan människor. Det är genom människans inre språk, tankarna, som vi 

sammanställer händelser och utformar förmågor i hur vi ska handla. En av de 

sociokulturella grunderna är den sociala praktiken inom vilken vi människor lär och 

utvecklas genom hela livet. Vygotskij understryker vikten av kommunikation och ett 

ömsesidigt utbyte av erfarenheter (Säljö 2011). 

 
Den andra typen av medierande redskap som Vygotskij beskriver är materiella eller 

fysiska redskap (Säljö 2014). Enligt Säljö menar många företrädare för sociokulturella 

perspektiv att det är svårt och meningslöst att skilja mellan mentala och fysiska 

redskap. De menar att dessa olika slags redskap är varandras förutsättningar och 

använder istället den mer allmänna termen kulturella redskap (Säljö 2014). Kultur 

kopplar Vygotskij bland annat till kommunikation, problemlösning, att minnas och att 

kunna förstå både oss själva och andra, liksom att kunna använda oss av högre 

psykologiska redskap såsom språket (Säljö 2011).  Relaterat till föreliggande studies 

ämne, hållbart lärararbete, kopplar vi ett sociokulturellt perspektiv till det samspel som 

ständigt pågår i förskolan och betydelsen av kommunikation för att ett kollegium på 

förskolan ska fungera. 
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6 Metod 

I följande kapitel beskrivs och argumenteras för de metoder som används för att få 

svar på forskningsfrågan. De metoder som används är fenomenografisk ansats, 

fallstudie och intervjuer. Därefter följer en redogörelse för genomförandet och 

bearbetningen av datan samt etiska aspekter. 

6.1 Fenomenografisk ansats 
Föreliggande studie görs utifrån en fenomenografisk ansats då syftet är att undersöka 

förskollärares uppfattningar av hållbart lärararbete samt utforska exempel på detta. 

Fenomenografi är en kvalitativ metod där forskningen inriktar sig på människors 

uppfattningar av ett visst fenomen och hur de beskriver sin omvärld (Kihlström 2007). 

Utgångspunkten i en fenomenografisk ansats är att de flesta fenomen har olika 

innebörd för olika människor och uppfattas på olika sätt. Meningen är inte att beskriva 

en absolut sanning om ett fenomen utan att belysa olika uppfattningar och 

beskrivningar av ett och samma fenomen. Begrepp som används inom 

fenomenografin är första respektive andra ordningens perspektiv. Första ordningens 

perspektiv handlar om fakta, det vill säga hur någonting är i verkligheten, detta kan 

exempelvis studeras med hjälp av observationer. Andra ordningens perspektiv innebär 

hur någon uppfattar något och studeras lämpligen med hjälp av intervjuer just för att 

ta reda på hur ett visst fenomen framställs och beskrivs av olika personer. Det är den 

andra ordningens perspektiv som fenomenografin inriktar sig på. Genom 

intervjutranskript som kategoriseras utefter likheter och skillnader kan man få syn på 

en variation av uppfattningar angående ett visst fenomen (Larsson 1986). I denna 

studie undersöks förskollärares olika uppfattningar, erfarenheter och förståelse av 

hållbart lärararbete. Inom fenomenografin är det just olika sätt att uppfatta, erfara och 

förstå omvärlden som är det centrala. Det kan alltså vara både vilka erfarenheter en 

person har av något och hur personen tänker om detta och dessa uppfattningar kan 

vara antingen omedvetna eller medvetna (Kihlström 2007). 

6.2 Fallstudie 
Utgångspunkten i en fallstudie är enligt Denscombe (2009) att fokusera på en enda 

analysenhet inom vilken erfarenheter, processer eller förhållanden studeras. Fokus 

sätts ej främst på slutprodukter och mätbara resultat utan snarare på processer och 

tolkningar såsom till aktuell studie om förskollärares uppfattningar kring hållbart 

lärararbete. Den data fallstudier genererar kan vara till nytta för att koppla ihop 

pågående faktorer eller inbjuda till ytterligare forskning. Genom att koncentrera sig 

på en specifik enhet för att studera ett fenomen kan forskare skaffa sig kunskap och 

insikter som sedan kan användas i ett vidare sammanhang. Syftet är att genom att titta 

på det enskilda fallet även kunna belysa det generella. Såsom att i detta fall undersöka 

strategier för hållbarhet som kanske kan tänkas provas av fler förskollärare på andra 

förskolor. Backman (2008) lyfter hur fallstudier är en användbar metod i kvalitativa 

studier och att de lämpar sig bra vid undersökandet av exempelvis organisationer och 

system. Dovemark (2007) beskriver hur fallstudier kan ha dubbla syften i fråga om att 

det å ena sidan lyfts hur människor begränsas eller inbjuds till handling utefter den 

kontext de befinner sig i. I aktuell uppsats görs en fallstudie där en specifik förskola 

studeras för att beskriva hur de från start och uppbyggnad av hela verksamhetens 

utformning verkar ha ambitionen att arbeta fram ett hållbart arbetssätt. Utifrån 
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beskrivningen av deras arbetssätt och organisation och svaren från intervjuer samt den 

efterföljande analysen är intentionen att bidra med mer kunskap för 

förskoleprofessionen gällande hållbart lärararbete. 

6.2.1 Urval av fall och informanter 

När en analysenhet väljs ut till en fallstudie görs inte detta slumpmässigt, utan utifrån 

enhetens utmärkande kännetecken som är av betydelse för det som ska undersökas 

(Denscombe 2009). I aktuellt fall innebar detta en förskola som kännetecknades av en 

medvetenhet kring hållbart lärararbete, men där det också fanns områden att arbeta 

vidare med. Detta riktade urval gjordes grundat på egna erfarenheter samt på resultatet 

från en arbetsmiljöenkät som begärdes ut från den aktuella kommunen. Den utvalda 

förskolan ligger i en mellanstor kommun i södra delen av Sverige. 
 
Rektorn för den utvalda förskolan kontaktades först via mail för en förfrågan om de 

var intresserade av att delta i studien. Efter att ha fått ett jakande svar från rektorn om 

att delta i studien fortsatte processen med urval av informanter. Eftersom studien 

utfördes på en specifik analysenhet valdes därmed även informanterna från denna 

enhet. Informanterna valdes ut genom att alla förskollärare på den aktuella förskolan 

fick information via rektorn om att vi önskade göra intervjuer med dem och sedan 

valde de själva ut vilka som skulle delta. 

6.2.2 Beskrivning av förskolan 

Studiens analysenhet är en förskola där sammanlagt 15 personal bestående av nio 

förskollärare, två barnskötare och fyra övriga pedagoger arbetar i storarbetslag med 

ca 80 barn. På avdelningen med de äldsta barnen turas de om att vara ute varannan 

vecka. Det innebär att halva gruppen går ut direkt efter frukost och är ute till lunch. 

Inomhusmiljön är transparent med en öppen planlösning med syftet att kunna ha en 

öppenhet genom hela förskolans byggnad och även en tanke kring att öka vi-känslan. 

De arbetar Reggio Emilia-inspirerat med grunderna: pedagogisk dokumentation, hälsa 

och välbefinnande, naturvetenskap, teknik och skapande. Den pedagogiska miljön 

utformas efter barngruppens intressen och är därav ständigt föränderlig för att möta 

barnen i deras utvecklingsprocesser. Den gemensamma barnsynen grundas på tanken 

kring det kompetenta barnet. Personalen är organiserad med fasta arbetstider, 

ansvarsområden och arbetsuppgifter. I praktiken innebär detta att det alltid är samma 

personal som öppnar och stänger. De rullar inte på uppgifter utan det är alltid samma 

personal som vilar, äter, har språk, är ute eller inne m.m. Den exakta uppdelningen av 

ansvarsområden ser ut som följande:  
• Utepedagog 

• Hälsa och välbefinnande 

• Musik 

• Inköp/ekonomi 

• Ateljé 

• Naturvetenskap och teknik 

• Språkansvarig 

 
Syftet med uppdelningen är att ta tillvara på pedagogernas intressen och kompetenser 

samt att personalen ska få möjlighet att kunna fokusera på sitt ansvarsområde och lita 

på varandra som kompetenta kollegor. De arbetar för en stark vi-känsla, detta genom 
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bland annat arbetsbyten mellan avdelningarna, husmöten en gång per vecka och 

storarbetslagsmöte en gång per månad.  
Hur de håller verksamhetsidén och arbetssättet levande: 

• tydlig introduktion för nyanställda 

• pågående och kontinuerligt arbete i arbetslaget med en delaktig rektor 

• prioritera och planera kontinuerliga reflektioner i storarbetslaget 

 
Fokusområden:  

• pedagogisk dokumentation: synliggöra barnens lärande, intresse och frågor. 

Det blir sedan underlag för utvärdering 

• naturvetenskap och teknik: uppleva, undersöka och upptäcka 

• Reggio Emilia inspirerat: lek, arbete, verklighet och fantasi tar sig många 

uttryck. Nytänkande och gränsöverskridande arbetssätt 

6.3 Genomförande 
Inför besöket på förskolan skickades ett missivbrev till rektorn för den aktuella 

förskolan (se Bilaga 1). I detta brev gavs en kort presentation av föreliggande studie, 

översiktlig information om vad intervjuerna skulle handla om samt information om 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vi valde att ge viss information om vad 

intervjufrågorna skulle beröra men inte de exakta frågorna, detta med åtanke att det 

kunde vara en fördel att de deltagande hade reflekterat något angående hållbart 

lärararbete men att svaren ändå skulle vara spontana.  

6.3.1 Intervjuer 

Aktuell studie gjordes utifrån en fenomenografisk ansats där intentionen var att 

undersöka hur förskollärare ser på hållbart lärararbete och vad de uppfattar är 

betydelsefullt för att hålla som förskollärare i längden och därför valdes 

semistrukturerade intervjuer som metod. Intervjuer lämpar sig väl när forskare vill få 

en djupare insikt i människors uppfattningar, erfarenheter eller åsikter om ett fenomen. 

Med semistrukturerade intervjuer som metod finns möjlighet för forskaren att ställa 

följdfrågor för att få mer utvecklade svar. En nackdel med intervju som metod är att 

det är tidskrävande att analysera intervjuer. Detta gör att antalet intervjuer behöver 

begränsas och inte lika många människors åsikter fångas upp jämfört med t.ex. enkäter 

som inte kräver samma arbete vid analysen och där därför fler människor kan tillfrågas 

(Denscombe 2009). I föreliggande studie gjordes intervjuer med fyra förskollärare av 

nio möjliga. En av de utvalda informanterna fick ersätta en kollega som blivit sjuk och 

följaktligen hade hon inte förberett sig inför intervjun. Informanterna är mellan 40 och 

63 år och de har alla arbetat på den aktuella förskolan mellan fem och sju år. De har 

mellan 11 och 31 års erfarenhet som förskollärare och samtliga har även arbetat på 

andra förskolor. Intervjuerna gjordes med en förskollärare i taget i ett avskilt rum på 

förskolan och båda vi skribenter valde att närvara för att den ena skulle kunna sköta 

ljudinspelningarna och den andra vara koncentrerad på att ställa frågor. Under 

intervjuerna hjälptes vi båda åt att ställa följdfrågor. Vid tre intervjuer gjordes 

ljudinspelningar och vissa stödanteckningar och vid en intervju gjordes endast 

anteckningar på grund av önskemål från informanten. Ljudinspelning tillsammans 

med fältanteckningar är ett vanligt och säkert sätt att dokumentera intervjuer. 

Ljudinspelningar säkerställer att forskaren inte missar något av det som sägs i 

intervjun och det är lätt att gå tillbaka och lyssna flera gånger. Det är också möjligt 
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för andra att kontrollera dem (Denscombe 2009). Varje intervju varade cirka 30 

minuter.  

 
En intervjuguide med frågor hade skapats inför intervjuerna som stöd för att få svar 

på forskningsfrågan (se Bilaga 2). De första frågorna i intervjun berörde 

informanternas ålder och anställning och användes också för att få igång samtalet. 

Denscombe (2009) rekommenderar några enklare frågor att börja intervjun med för 

att få den intervjuade att slappna av och samtidigt få viss bakgrundsinformation. De 

övriga frågorna handlade om hur förskollärarna uppfattar hållbart lärararbete och hur 

det tar sig uttryck i deras verksamhet.  

 
För att även få kännedom om rektorns uppfattning av hållbart lärararbete ställdes en 

fråga till rektorn på den aktuella förskolan (se Bilaga 2). Både frågan och svaret 

gjordes skriftligt. 

6.3.2 Bearbetning av data 

Efter intervjuerna transkriberades ljudinspelningarna från de tre intervjuer som 

spelats in och anteckningarna från den fjärde intervjun renskrevs. Därefter började 

den första kategoriseringen där de fyra olika intervjuernas resultat och rektorns 

skriftliga svar sammanfördes utefter tänkbara teman och nyckelord antecknades. 

Därefter analyserades de likheter och skillnader som gick att utröna mellan de 

intervjuade förskollärarnas och rektorns utsagor och skrevs in i resultatdelen. En 

jämförelse gjordes också mellan tidigare forskning och intervjusvar.  

6.3.3 Etiska aspekter 

I samband med all forskning finns vissa etiska aspekter att ta hänsyn till. Individerna 

som medverkar i forskningen behöver skyddas från skada och kränkning, det s.k. 

individskyddskravet, som måste ställas mot nyttan av forskningen (Vetenskapsrådet 

2017). Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns fyra huvudkrav att 

förhålla sig till. Dessa är informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet samt 

konfidentialitetskravet. Informationskravet respektive nyttjandekravet innebär att 

informera de berörda om forskningens syfte och att uppgifterna i den insamlade 

empirin endast får användas för den aktuella forskningen (Vetenskapsrådet 2002). 

Dessa krav beaktades genom att ett missivbrev med information om syftet med 

uppsatsen skickades till rektorn och de berörda förskollärarna på den aktuella 

förskolan. I aktuell forskning blir inte barnen på förskolan och deras vårdnadshavare 

involverade och därmed berörs de inte av dessa krav. Empirin som samlas in kommer 

endast att användas i den aktuella uppsatsen och därmed beaktas även 

nyttjandekravet. 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagandet i undersökningen är frivilligt och att de 

deltagande individerna har rätt att när som helst avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet 2017). Denna information gavs i samband med varje intervju samt 

i missivbrevet och informanterna gav sitt muntliga samtycke. Ljudinspelningar 

gjordes under tre av intervjuerna och i samband med detta inhämtades informanternas 

samtycke även till detta. En av informanterna önskade att ljudinspelning inte skulle 

göras och detta önskemål beaktades, så vid denna intervju fördes i stället 

anteckningar. 
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Konfidentialitetskravet innebär att individerna som ingår i en undersökning ska ges 

största möjliga konfidentialitet och att eventuella personuppgifter ska hanteras så att 

inte obehöriga kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2017). Genom att inte namnge 

varken kommun, förskola eller informanter, utan enbart använda fiktiva namn har 

hänsyn tagits till konfidentialitetskravet. Vad som kan vara ett dilemma är att om 

informanterna själva läser uppsatsen kan de eventuellt identifiera vem som har sagt 

vad. Konfidentialitet innebär dock inte detsamma som anonymisering utan är ett mer 

allmänt åtagande att inte sprida uppgifter man fått i förtroende så att obehöriga får del 

av dem (Vetenskapsrådet 2017). Ljudinspelningarna kommer att raderas när 

uppsatsen är godkänd. 
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7 Resultat och analys 

Som tidigare beskrivits är syftet med föreliggande studie att bidra med kunskap om 

hållbart lärararbete och forskningsfrågan lyder: Vad uppfattar förskollärare vara 

betydelsefullt för ett hållbart lärararbete? I följande kapitel redovisas och analyseras 

vad de fyra intervjuade förskollärarna samt rektorn uppfattar är betydelsefullt för ett 

hållbart lärararbete. För att styrka tillförlitligheten i empirin används direkta citat. 

Samtliga namn som anges är fiktiva. När behov finns att tydliggöra vad som är 

förskollärarnas respektive rektorns uppfattningar benämns de med ”förskollärare” 

respektive ”rektor”, annars benämns de ”informanter”. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av en förmiddag på den aktuella förskolan. Därefter följer resultat och 

analys av intervjuerna och kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet.  

7.1 En förmiddag på förskolan 
För att bättre förstå informanternas uppfattningar av hållbart lärararbete och kunna 

ställa relevanta följdfrågor vistades vi en förmiddag på förskolan. Följande stycke är 

en beskrivning av aktuell förmiddag. 

   

Frukosten är avslutad och de ca 50 barnen är uppdelade i två grupper där hälften av 

barnen deltar i aktiviteter ute och hälften av barnen är inne. Utemiljön är planerad 

med ambition att underlätta utevistelsen för både barn och förskolans särskilda 

utepedagoger. Detta genom att både personalens pärmar och material till barnen finns 

tillgängligt ute och slipper hämtas inne. Inomhus är barnen uppdelade i små grupper 

som de själva valt efter frukost och morgonsamling. I vattenrummet experimenterar 

en grupp barn tillsammans med den lärare som har ansvar för teknik och 

naturvetenskap. Från ateljén hörs klassisk musik där en grupp barn och läraren som 

ansvarar för ateljén skapar. Ytterligare en grupp barn har ”hälsa och välbefinnande” 

som tema i ett annat rum tillsammans med den lärare som ansvarar för det. I en 

korridor har några barn lysande klot som de leker med och undersöker. Några håller 

dem i famnen som ett litet levande djur, några följer bollarna medan de lysande rullar 

fram över golvet. Det är det senaste materialet som IT-ansvarig på förskolan lånat 

hem från länets gemensamma resursbank för digitala verktyg.  

7.2 Kommunikation och samspel  
Kommunikation och samspel med andra är begrepp som betonas inom sociokulturella 

perspektiv och att olika medierande redskap används för att kommunicera med sin 

omgivning (Säljö 2014). I samtliga intervjuer visar sig just kommunikation och 

samspel av olika slag vara ett återkommande tema.  

 
7.2.1 Positivt klimat och tankesätt 

I samtliga intervjuer framkommer hur viktigt informanterna uppfattar att kollegiet är 

för att trivas och hålla i längden som förskollärare och de framhåller betydelsen av att 

ha kollegor som de har bra relationer med. En uppfattning beskrivs vara att kollegorna 

är en av anledningarna till att vilja gå till arbetet.  

  

Att jag har så bra kollegor, det är den största… att man har så roligt ihop 

och så. (Britta) 
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Strävan efter ett positivt tankesätt visar sig vara ett medvetet val på den här förskolan. 

Informanterna berättar att när de har veckomöte med planering och reflektion börjar 

de varje möte med att nämna något positivt som har hänt under veckan. 

 

Innan vi börjar alltihop så är första frågan: Kan vi säga något positivt 

om veckan som varit. Den har vi alltid [...] Att man startar upp med något 

positivt för då lever den andan kvar genom hela mötet. (Maja) 

 

Informanterna visar på en medvetenhet angående det egna ansvaret för att bidra till 

ett positivt klimat i kollegiet. De beskriver att de försöker tänka på att ge varandra 

positiv respons, visa omtanke om varandra samt hjälpas åt även mellan avdelningarna 

om behov finns. 

 

Vi är måna om att vi ska ha det bra allihopa och vi hjälps åt, man frågar 

hur var helgen, hade du härligt på din semester, man unnar varandra 

ledighet och så och då går det ihop. (Britta) 

 

Att man funderar kring vad man själv kan bidra med. Vad sprider jag? 

Det är det som gör klimatet gott […] Att ge varandra positiv feedback i 

det pedagogiska. Det gör också en själv gott att va generös. Det kan lyftas 

ännu mer. (Lisa) 

 

Kring vikten av ett positivt klimat har rektorn följande uppfattning:  

 

En vi-känsla behövs med insikt om att det även är medarbetarna själva 

som utgör varandras arbetsmiljö […] Diskussioner förs kontinuerligt och 

i olika sammanhang kring att medarbetarna ska känna yrkesstolthet både 

i sitt arbete och även stolthet över den förskola barnen erbjuds.  

 

7.2.2 Öppet klimat och kommunikation 

Ett öppet klimat i kollegiet beskrivs som en av förutsättningarna för att trivas och få 

arbetet att fungera. Här kommer också uppfattningen av vikten kring att ha en 

kontinuerlig kommunikation med varandra fram. Kommunikationen kan handla om 

både det vardagliga arbetet och om mer teoretiska frågor som pedagogisk grundsyn. 

Ett exempel på hur pedagogerna gör i praktiken för att sprida viktig information till 

alla i arbetslaget är att de har olika block där de skriver upp både praktiska saker som 

kan behöva förmedlas till och från vårdnadshavarna och även reflektioner som görs i 

samband med olika aktiviteter. Både den muntliga kommunikationen och den 

skriftliga kan ses som medierande redskap som underlättar i det dagliga arbetet. 

 

Kommunikationen är A och O, så är det [...] Att prata mycket i arbetslaget 

så det inte blir missförstånd, så att man tänker likadant. Att man pratar 

om vad är barnsyn för dig, hur tycker du vi ska göra det här...det pratar 

vi om varje ny termin när vi startar upp vårt förbättringsarbete så att alla 

har samma syn så ingen kan säga “nä men min barnsyn [...] jag tänker 

såhär”. (Maja) 
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Här beskriver en av informanterna hur de i kollegiet varje termin diskuterar vilken 

barnsyn de har. Förskolan har även ett bildspel som visas som en introduktion för ny 

personal, där bland annat verksamhetsidé, barnsyn och arbetssätt skildras. Att ha en 

öppen och tydlig kommunikation tänker vi bidrar till att få en koherens och samsyn i 

kollegiet, att man har samma förhållningssätt och arbetar åt samma håll, vilket i sin 

tur kan bidra till ett hållbart lärararbete.  

 

Generositet 

Ett annat praktiskt exempel på hur förskollärarna arbetar, som kan bidra till 

hållbarhet, är hur de visar generositet mot varandra genom att överlåta planeringstid 

till någon kollega. 

 

“Nu behöver inte jag min planeringstid, vill du ha den? Du har ju mycket 

nu”. Att man pratar mellan varandra såhär, att man underlättar för 

varandra. Vi har så öppet klimat här så vi kan göra så. (Maja) 

 

Tillåtande attityd 

Ett öppet klimat kan enligt informanterna visa sig i form av en tillåtande attityd inom 

vilken även det som är negativt eller inte fungerar kan lyftas.   

 

Det här och det här har hänt...hur gör vi nu med detta? Så att alla har 

hört det samtidigt och så att alla gör likadant sedan som vi har bestämt. 

Sedan om det är något negativt [...] då har vi tagit upp det. Nu går det 

inte längre, vi måste göra någonting åt det [...] så det är klart vi tar upp 

det där också. (Maja) 

 

Två av informanterna visar på det vågspel som kan förekomma i ett kollegium när det 

gäller viktiga samtal med chefen. En lyfter den trygghet det kan innebära att känna 

att fast man tar upp en sak själv med chefen så vet man att man har kollegiet i ryggen. 

En annan lyfter de svårigheter det kan innebära att först ha diskuterat något i kollegiet 

och varit eniga men när det sedan tas upp av en i möte med chefen så är det plötsligt 

ingen som håller med. 

 

En uppfattning som framkommer i intervjuerna är vikten av att ha en kultur som 

innebär en öppen och positiv relation till chefen. Det kan gälla den egna hälsan, modet 

att våga lyfta problem eller om man av någon anledning inte mår bra. 

 

Känner man att man skulle må dåligt så är det ju bra att lyfta det med sin 

chef och självklart i sitt arbetslag om det är något som uppstår eller så. 

Om man inte kan reda ut det själv är det bra att gå vidare med det. (Malin) 

 

Och man ska tala om om man inte trivs. Vi har ju en väldigt härlig chef, 

hon är ju lyhörd, hon lyssnar på oss. Kommer jag och säger att det här är 

inte så bra, jag mår inte så bra, jag måste få hjälp alltså, vi måste göra 

nånting […] Då lyssnar hon och säger “hur ska vi göra, vad kan vi hjälpa 

dig med” eller så här då. (Britta) 
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En uppfattning berör värdet av medarbetarsamtal. ”En god relation till chefen och 

öppenhet i den relationen. Medarbetarsamtal är också viktigt.” (Lisa) 

 

Rektorn anger hur kommunikation med medarbetarna är en viktig del i hållbart 

lärararbete och så även tillit och öppenhet. Ett öppet klimat och en tydlig 

kommunikation i kollegiet, omtanke om varandra, att hjälpas åt och att sträva efter att 

själv ha en positiv attityd är olika delar som informanterna uppfattar vara viktiga för 

ett hållbart lärararbete. 

 

7.2.3 Meningsfullhet 

Något som informanterna uppfattar tillför näring till ett hållbart lärararbete är 

relationen och samspelet med barnen och att det sociala spelar en stor roll för att känna 

trivsel på jobbet. 

 

Att det är mycket socialt, jag älskar det här. När man säger socialt är det 

ju både vuxna och barn. Relationer. (Malin) 

 

En annan uppfattning är hur viktig responsen från barnen är och även hur 

förskolläraren själv behöver ha en god känsla kring att arbeta med barn. 

 

Jag tycker det är jättehärligt att jobba med barn, annars hade jag bytt 

[...] Det är så viktigt, man får så mycket respons tillbaka. Allt det härliga, 

små kommentarer man får med sig och sen märker man när de blir stora 

att man får tillbaka [...] när man möter dem när de är 20-25 år och de 

kramar om en och säger att “Jag kommer ihåg dig” och man säger att 

“Jag kommer ihåg dig med” Det är härligt! (Britta) 

 

När barnens glädje och nyfikenhet avspeglas och det går att se deras utveckling då 

känner en av informanterna meningsfullhet och betydelsefullhet. 

 

Glädjen hos barnen, nyfikenheten hos barnen. Kommunikationen och 

samspelet med barnen och att i det få undervisa till ett lärande. Det är 

härligt att se lärprocessen. Man känner att man behövs och gör skillnad. 

(Lisa) 

 

Vi tolkar detta som att de intervjuade förskollärarna visar på ett engagemang och en 

trivsel i sitt yrke. De har en intoning som visar sig genom öppenhet inför barnen, en 

nyfikenhet och lust till ett samspel med dem. En människa som är på väg in i en 

ohållbar situation kanske inte alltid har denna lust och öppenhet och kan vara 

oförmögen att ta sig tid att reflektera över detta.  

 

Ytterligare en uppfattning kring vad som kan bidra till hållbarhet är glädjen i att få 

respons från föräldrarna när barnen delat med sig av sina upplevelser under dagen på 

förskolan hemma på kvällen. 

 

Ja det är när man känner verkligen att man har jobbat med någonting, 

kanske projekt eller pyssel, någonting jag har gjort med ett barn och sen 
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så kommer föräldrarna tillbaka och säger “du vi har pratat om det här 

hela kvällen nu” och blir intresserade och känna att här har man faktiskt 

gjort lite nytta. Det tycker jag är roligt när man får den feedbacken 

tillbaka, att det verkligen varit kul att de lärt sig något eller man känner 

att man gått ett steg i utvecklingen. (Maja) 

 

Vi reflekterar över informanternas selektiva förmåga. De väljer att inte bara lyssna på 

klagomål eller saker som gått snett utan minns även och värdesätter sådan här slags 

respons från vårdnadshavarna.  

 

7.2.4 Att möta utmaningar 

En uppfattning är att yrket som förskollärare även innebär utmaningar, exempelvis i 

mötet med vårdnadshavarna. En av informanterna nämner hur det ibland kan kännas 

som en envägskommunikation gällande krav: 

 

Föräldrarna är både fördelar och nackdelar, att de har så himmelens 

höga krav [...] det är bara en envägskommunikation [...] Här ser vi 

faktiskt till barnet, inte vad du behöver [...]Att behöva lägga energi på 

sådant jag egentligen inte vill göra. Det tycker jag är tråkigt. Ibland får 

man ta skygglappar på. (Maja) 

 

En annan uppfattning som berör samma ämne är hur stödet från kollegorna kan bidra 

till hållbarhet genom svåra situationer. 

 

Man är aldrig ensam. Det hänger inte på en själv i till exempel svåra 

situationer med barn och föräldrar, utan man får ta det med kollegor. 

(Lisa)  

 

Andra utmaningar som en informant lyfter är av det allvarligare slaget och berör den 

anmälningsplikt förskollärare har samt vikten av att i sådana svåra situationer ha 

chefens stöd för att hålla. 

 

Ja det är ju det här med när man har anmälningsplikt, när man ser att 

barnen inte mår bra. Det är ju ett uppdrag vi har och en skyldighet, vi har 

ju barnet i fokus, så är det ju. Samtidigt som man har hela familjebilden 

också, hur man ska kunna hjälpa den här familjen [...] Där har man ju 

känt att det kan gå till på olika sätt...liksom med stöd av chefer och det. 

(Malin) 

 

En reflektion är att utmaningar och svårigheter inte enbart är negativt, utan som 

forskning visar (Sheridan et al. 2009) även kan leda till personlig utveckling. Det är 

inget nytt men säkerligen en påminnelse att ta vara på och lyfta i de stunder där 

utmaningarna kan kännas övermäktiga. Det kanske kan vara ett exempel på där 

dokumentationens syfte kommer till sin spets. Hur gjorde vi i denna utmaning? Vad 

kan vi göra bättre? Vilka lärdomar tar vi med till nästa gång?  Det är konstruktiva 

frågor som kan tas med i reflektionen kring svåra utmaningar. Vidare frågor borde 
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vara mer gynnsamt för en ständig förbättring inom verksamheten och professionen än 

att fastna i gamla hjulspår med negativt fokus. 

7.3 Balans och rytm 
Då Nordänger och Lindqvist (Linnéuniversitetet 2019) definierar hållbarhet i 

lärararbetet beskriver de det som en balansakt mellan de intentioner och de villkor 

som innefattar läraryrket. Detta är något som även visar sig i våra intervjuer och även 

att hitta en rytm mellan arbete och återhämtning. 

 

7.3.1 Balans mellan arbete och återhämtning 

Vikten av att få tid till återhämtning både under och efter arbetsdagen för att hålla i 

längden i yrket är en uppfattning av hållbart lärararbete som framkommer i 

intervjuerna. Vad som bidrar till återhämtning är individuellt, men att på något sätt 

komma ifrån arbetet och koppla av uppfattar informanterna som betydelsefullt.  

 

Ja det är ju återhämtningen, både under dagen och efter jobbet. Min 

rast...man har ju olika sätt att återhämta sig. Mitt sätt det är att vila en 

stund [...] Man kan ju gå ut och gå också och komma ifrån en stund och 

hämta ny energi. Det där ser ju individuellt ut. Likaså när man kommer 

hem det är bra att göra sådant man mår bra av, för att släppa jobbet. 

(Malin) 

 

En annan uppfattning är att balansen mellan arbetet och fritiden är viktig, att det inte 

blir för stor arbetsbörda varken på arbetet eller i hemmet:  

 

Det är viktigt att hålla balansen mellan hemmet och jobbet. Att det blir en 

balans där så man inte har för mycket jobb eller för mycket hemma. 

(Maja) 

 

Samtidigt lyfts vikten av att inte ta på sig för många arbetsuppgifter, utan att hela 

tiden prioritera eller prioritera bort saker: “behöver jag göra det här eller inte, det är 

en avvägning hela tiden”. 

 

7.3.2 Balans mellan krav och förutsättningar 

Hållbart lärararbete handlar om att hitta en balans mellan krav eller egna intentioner 

och de förutsättningar som finns. Hos våra informanter finns lite olika uppfattningar 

om strategier då förutsättningarna saknas på något sätt. Att tillfälligt sänka sina 

ambitioner är en strategi. 

 

Ibland är det svårt att få vikarier och det kan vara olika “kvalitet” på 

vikarierna. Stressen när kvaliteten falnar. Ibland är det mycket sjukdom 

men vi brukar försöka hjälpa varandra över avdelningarna. Då får man 

tillfälligt sänka ambitionen för att bara klara dagen. (Lisa) 

 

En strategi är att “bra är bra ibland”, att man inte får ha för höga krav på sig själv, 

även om man vill göra ett bra arbete hela tiden. En annan strategi är att sträva efter att 

hitta de förutsättningar som behövs. 
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Sedan är det att man ska ha förutsättningar till det, får man inte det blir 

det jobbigt. Då måste man försöka hitta förutsättningarna för att det inte 

ska bli jobbigt. (Maja) 

 

7.3.3 Balans mellan krav och kompetens 

En uppfattning är att arbetsuppgifter som anses roliga och stimulerande inte upplevs 

som något ansträngande utan i stället bidrar till arbetsglädje.   

 

Sedan väljer man ut det man tycker om, det här tycker jag är roligt, det 

här vill jag lägga ner mer energi på. Då blir det inget jobbigt. När det är 

saker jag brinner för då blir det inte jobbigt för mig utan en rolig grej att 

göra. (Maja) 

 

Vi tolkar det som att när individen upplever en uppgift som rolig och stimulerande 

tyder det på att personen har tillräcklig kompetens för uppgiften men att den också 

innebär en viss utmaning. När det finns en balans mellan de förväntningar och krav 

som ställs och individens förmåga och lust att utföra ett arbete, då blir detta inte något 

betungande. Då det finns en balans både mellan arbete och återhämtning, mellan krav 

och förutsättningar och mellan krav och individens kompetens då verkar detta främja 

ett hållbart lärararbete. 

7.4 Professionsutveckling 
En uppfattning är att det är viktigt att känna att man utvecklas både personligt och i 

sin profession. Resultatet visar på hur informanterna uppfattar att utveckling i 

professionen även kan handla om att de gemensamt läser och diskuterar böcker i 

kollegiet men även ser filmer tillsammans: 

 

Det finns jättemycket bra filmer på Youtube [...] frisk och riskfaktorer. 

Den är jättebra. (Maja) 

 

Samma förskollärare talar även om hur de har olika ansvarsområden och att de inom 

dessa går på olika slags fortbildning för att ytterligare utveckla och stärka sin kunskap 

inom sitt speciella ansvarsområde. 

 

Är det en utbildning om pedagogisk dokumentation då går X på den, är 

det hälsa då går Y på den. (Maja) 

 

Efter att ha förvärvat nya kunskaper inom sitt ansvarsområde delar de med sig till 

kollegiet på gemensamma möten. Det kan vara naturvetenskap eller teknik som hela 

personalgruppen får arbeta med under en temakväll för att sedan kunna använda 

kunskaperna i barngruppen.  

 

Att man tar nytta av varandras kompetens. Det är viktigt att vi lär av 

varandra, att man använder sin kunskap, för vi är ju bra på olika sätt och 

på olika områden. (Britta) 
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En annan uppfattning är att fortbildning inte bara handlar om att få erbjudande om 

den utan att även själv ta initiativ och önska det till chefen:  

 

Få fortbildning så att man inte mossar in. Önska det till chefen istället för 

att bara vänta på henne. (Lisa) 

 

Arbetslaget hade varit på en föreläsning kring etik och i samband med den arbetade 

de sedan med olika fall och fick diskutera lösningar. Informanten menar att sådan 

fortbildning utvecklar förmågor kring att sedan kunna hantera verkliga fall.  

 

Sen har vi gått på etikföreläsning, nu band vi ihop det [...] som på APT 

hade vi lite olika fall. “Vad gör du om det här händer, hur skulle du tackla 

det här”. Och man får diskutera det. Har man sådana fall att diskutera 

hela tiden då blir det inte jobbigt när man ska ta upp någonting för då 

känns det lite lagligt eller vad man ska säga. (Maja) 

 

En uppfattning är att chefen kommunicerar på olika vis för att ena gruppen och få alla 

med på samma tåg. Detta kan uttrycka sig genom att chefen köper in böcker till 

arbetsplatsen som alla får läsa eller väljer ut filmer som de ska titta på. Vi tolkar det 

som att chefen väljer material och aktiviteter för stimulans till utveckling för 

exempelvis stängningsdagar och reflektionstid. Detta kan ses som en slags 

kommunikation i att måna om sin personals professionella och kollegiala lärande. Det 

kan bidra till samstämmighet i arbetslaget och på så sätt få de anställda att uppleva ett 

hållbart lärararbete. 

7.5 Organisation och struktur 
Förutom professionsutveckling av olika slag kan arbetet med att få en bra organisation 

och struktur på dagen, veckan och året ses som ett medierande redskap som kan bidra 

till att underlätta i det dagliga arbetet. På den studerade förskolan har ansvaret för 

olika områden och uppgifter delats upp, vilket är något som personalen värderar högt 

som en bidragande orsak till hållbart lärararbete. En uppfattning hos informanterna är 

att det minskar på stressen att slippa hålla reda på allt, vara överallt och oroa sig för 

att något glöms och inte blir gjort. De ser det som en förmån att få ansvara för sådant 

de själva är intresserade av och anser att det då inte blir lika tung arbetsbörda.  

 

Vi är tre som har ansvar för utepedagogiken och de som är inne har 

ansvar där. Det sköter de så jättebra inne, därför känns det jätteskönt att 

va i ett större arbetslag, det ansvaret behöver inte ligga på mig. Jag 

kompletterar på annat sätt. (Malin) 

 

Kring detta nämner rektorn:  

 
Jag förutsätter att alla gör det man ska utifrån det uppdrag vi har. För 

mig som rektor är det inte svårt att delegera arbetsuppgifter, och genom 

det ansvar som det innebär upplever/tror jag att medarbetaren känner att 

jag värderar deras arbete högt. 
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Vi tolkar det som att fasta scheman och ansvarsområden bidrar till en trygghet, både 

för personalen, barnen och vårdnadshavarna. För personalen kan denna organisation 

innebära känslan av att få vara med och påverka, att inte vara ett offer för olika 

omständigheter utan ha kontroll över sin arbetssituation. 

 

Vi har ju olika ansvarsområden [...] då behöver inte jag lägga mig i hur 

dom gör det här med pedagogisk dokumentation, det är en annan som 

gör, fast vi ändå är delaktiga […] för det är rätt tufft att hålla i allt. Det 

blir en tyngd, och jag menar en del plockar på sig mycket och man ska 

inte göra det, för det håller inte i längden. (Britta) 

 

Informanterna uppfattar det som att barnen och vårdnadshavarna upplever en trygghet 

när de känner igen den personal som tar emot på morgonen respektive stänger på 

kvällen. 

 

Barnen är trygga med att de vet vem som kommer på morgonen, de vet 

vem som stänger på kvällen, föräldrarna är trygga med det. “Det är så 

tryggt att du står alltid här på morgonen”. (Maja) 

 

Att pedagogerna delar upp sig både i inne- och utemiljön och att även barnen delas 

upp i mindre grupper blir synligt under vår vistelse i verksamheten. Även rektorn 

beskriver fördelar med att delegera arbetsuppgifter och ansvarsområden och menar 

att detta gör att pedagogerna känner delaktighet och upplever att deras arbete 

värdesätts av ledningen. En uppfattning är att det är en fördel med i stort sett samma 

schema varje dag och inte rulla på uppgifter som exempelvis öppning och stängning. 

Informanterna menar att detta bidrar till ett hållbart lärararbete. 

7.6 Sammanfattning av resultat 
I en fenomenografisk ansats studeras individers olika uppfattningar av ett fenomen 

och man letar efter en variation av uppfattningar (Larsson 1986). I aktuell studie 

undersöks förskollärares olika uppfattningar och förståelse av hållbart lärararbete. Det 

har funnits vissa svårigheter att urskilja variation i intervjusvaren, det är framför allt 

likheterna som framträder. Trots samstämmighet mellan informanterna kan vi ändå 

se att de betonar olika delar i ett hållbart lärararbete olika mycket. En av 

informanterna betonar vikten av återhämtning under och efter arbetsdagen för att hålla 

i längden som förskollärare. En annan lägger stor vikt vid samarbetet med kollegorna 

och att inte ta på sig för mycket ansvar utan att hjälpas åt och dela upp ansvar och 

uppgifter. En tredje menar att känslan av meningsfullhet i yrket spelar stor roll, att ha 

en medvetenhet kring vikten av uppdraget. Vidare nämner informanten hur goda 

relationer till kollegor och chef påverkar hållbarheten i arbetet. En fjärde kopplar 

hållbart lärararbete till en balans mellan det professionella och privata. Informanten 

visar på en medvetenhet kring att, när det är möjligt, kunna välja vad energin ska 

läggas på. Hon ser det som en förmån att försöka hitta förutsättningar för att få arbeta 

med sådant man tycker om och att det då inte blir betungande.  

 
De uppfattningar som framkommer angående vad som är betydelsefullt för ett hållbart 

lärararbete i en förskolekontext kan sammanfattas i: att sträva efter ett öppet klimat, 

generositet och samsyn i kollegiet, balans mellan arbete och återhämtning, en tydlig 
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och genomtänkt organisation av arbetet samt möjlighet att få utvecklas både som 

person och i yrket. I alla dessa nämnda delar visar förskollärarna en medvetenhet om 

att de själva är delaktiga och till viss del ansvariga för hur detta blir verklighet bland 

annat genom att ha ett positiv tankesätt och en öppen attityd. Vad som också nämns 

som bidragande faktorer för att trivas, men som är svårare att påverka, är en lyhörd 

och engagerad chef samt barnens och vårdnadshavarnas respons. 

 

Rektorn uppfattar kommunikation med medarbetarna som något viktigt. Kopplat till 

kommunikationen kollegor emellan kan ses att rektorn värdesätter kollegiet som en 

viktig del i arbetsmiljön. Detta kan även kopplas till att språket är ett medierande 

redskap i det sociokulturella perspektivet. Rektorn skildrar de anställda som att de är 

varandras arbetsmiljö och understryker vikten av att ha en vi-känsla.  
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8 Diskussion 

I nedanstående stycke sammankopplas tidigare forskning med resultatet i aktuell 

studie samt våra egna reflektioner. Stycket inleds med resonemang kring resultaten 

och avslutas med några tankar kring hur framtida forskning kan tänkas ta vid där 

denna studie slutar.  

8.1 Resultatdiskussion 
Syftet med aktuell uppsats är att bidra med kunskap om hållbart lärararbete samt 

besvara frågeställningen “Vad uppfattar förskollärare vara betydelsefullt för ett 

hållbart lärararbete?” Resultatet tyder på att det inte finns en stor universallösning för 

ett hållbart lärararbete, vi har fått insikt kring att det snarare kan vara likt många 

bäckar små som tillsammans kan bidra till hållbarheten i lärares arbete. Detta kan 

länkas samman med KASAM och möjligheten att hitta olika strategier för att skapa 

just en känsla av sammanhang i det arbete som förskollärare gör.  
 
Vi är medvetna om att resultatet endast visar på de uppfattningar av hållbart 

lärararbete som fyra förskollärare på en enda förskola har, men de uppfattningar och 

strategier som framkommer kan ändå bidra med viss kunskap till 

förskollärarprofessionen. Detta styrks av att de tankar informanterna uttryckte i 

intervjuerna sammanfaller väl med den tidigare forskning vi funnit. Resultatet skulle 

förmodligen sett annorlunda ut om studien hade gjorts på en förskola där det är ständig 

brist på personal i allmänhet och förskollärare i synnerhet. En god och stabil 

grundbemanning kan ses som en förutsättning för att kunna utföra ett bra arbete 

(Persson & Tallberg Broman 2019) och därmed också hålla och trivas i sin profession.  

 
Är det då så att hållbarhet enbart kan infinna sig i en lättsam, väl utarbetad miljö? 

Leder motgångar och tuffa tider för personalgruppen enbart till ohälsa och 

sjukskrivning? De intervjuade förskollärarna nämner hur sådana tider förekommer 

men att hållbarheten då kan handla om ett kollegium där man ställer upp för varandra 

och står enade. Ytterligare en insikt från studiens resultat är betydelsen av kollegiet 

som informanterna visar genom beskrivandet av en beslutsamhet kring att klara 

uppdraget genom en sammansvetsad teamkänsla. De verkar ha en öppen 

kommunikation kring allt från barnsyn till scheman. Denna öppenhet är inte något 

unikt, men samtidigt något som ett kollegium kan behöva påminna sig om och försöka 

sträva efter. Det kan då vara en strategi för att hålla som förskollärare. Informanterna 

visade på möjligheten till att ha en transparent reflektionstid och att ibland dela den 

med en kollega, men även att överlåta den till en kollega som tycks behöva den bättre 

just då. Detta var en ny tanke som vi inte har stött på tidigare varken i litteratur eller 

i praktiken. Informanterna visar på mod i att våga diskutera och lyfta saker som inte 

känns bra, men också en medvetenhet om det som är positivt, att det får lyftas och 

skapa en god anda som lever kvar. Vikten av att försöka fokusera på det positiva i 

stället för på problem för att få ett hållbart arbetsklimat är något som stämmer väl 

överens med vad både Fransson och Frelin (2016) och Persson och Tallberg Broman 

(2019) har funnit i sin forskning. 
 
Resultatet visar att mötet med andra människor tycks ha en stor påverkan på hållbart 

lärararbete. Att arbeta som förskollärare innebär att ingå i ett myller av olika slags 
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relationer där dagliga möten sker. Det är bland annat kollegor, barn, chef, övriga 

yrkesgrupper och vårdnadshavare. Som i alla slags relationer krävs ett socialt samspel 

med givande och tagande för att skapa hållbarhet. Hur ser då tidigare forskning och 

intervjuade förskollärare på detta? Som tidigare nämnts finns det forskning som lyfter 

den oro lärare kan känna inför mötet med vårdnadshavare (Lindqvist, Nordänger & 

Carlsson 2014). I andra fall kan oron till och med ha ersatts av en så stor negativ 

påverkan från vårdnadshavare att det till slut blir den avgörande faktorn för att lämna 

yrket (Lindqvist & Nordänger 2015). Att relationen till vårdnadshavarna är ett 

vågspel av känslor är även något som framkommer bland tillfrågade förskollärare då 

de visar på hur relationen till vårdnadshavare kan innebära både för- och nackdelar. 

Samtidigt nämner intervjuade förskollärare hur något av det bästa med yrket är när 

vårdnadshavare ger återkoppling kring att barnen pratar hemma om vad de lärt sig på 

förskolan. Vidare nämner förskollärarna vikten av och värdet i att ha en god kontakt 

med vårdnadshavarna. De ses som en viktig del i en cirkel där både barn, personal 

och vårdnadshavare mår bra. Här tycks en betydelsefull aspekt vara att ha en stöttande 

chef och ledning som har handlingsplaner för hur lärare ska kunna hantera svåra 

föräldrakontakter på ett hållbart sätt. 
 
Ett annat resultat som framträder i denna studie är förskollärarnas uppfattning att de 

har eget ansvar att utvecklas i sin profession. En av förskollärarna beskriver det som 

att “inte mossa in” i det man gör, utan att hålla sig uppdaterad med filmer, böcker, 

föreläsningar, diskussioner, stormöten, arbeta med fall för att öva sig på utmaningar 

och mycket mer. Att det inte blir stiltje utan att det i arbetet kontinuerligt tillförs nya 

tankar i ett stabilt flöde. Vikten av att få möjlighet att ständigt utvecklas både på ett 

personligt och professionellt plan är något som olika tidigare forskning stöder 

(Carlsson, Lindqvist & Nordänger 2019; Lee & Quek 2018; Sheridan et al. 2009; 

Sheridan et al. 2011).  

 
Uppdelningen med att ha olika ansvarsområden uppfattar informanterna kan bidra till 

en känsla av trygghet. De ser det som en möjlighet att få fokusera på sitt område och 

menar att det gynnar hållbarheten att kunna släppa oron för vem som ska göra vad så 

att inget glöms bort. Denna ansvarsfördelning kan liknas vid det som Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) beskriver angående att ta tillvara personalens olika förmågor, 

intressen och kunskaper och utefter det dela upp ansvar och uppgifter. En genomtänkt 

struktur och en tydlig organisation när det gäller arbetsfördelningen i kollegiet, likt 

den studerade förskolan, är något som också Källhage och Malm (2018) menar kan 

gynna ett hållbart lärararbete då pedagogerna kan fokusera på några barn i taget och 

lita på att allt runt omkring ändå fungerar. Resultatet skiljer sig dock från 

Riddersporre och Erlandsson (2018) som, likt tidigare nämnts, snarare motsätter sig 

kopplingen mellan specifika personer och arbetsuppgifter. Detta aktualiserar hur 

funnen empiri till vår studie både talar för och emot tidigare forskning. Något annat 

som också handlar om organisation och struktur är scheman och arbetstider. Valet 

kring att ha fasta scheman utmärker denna förskola. Informanterna har uppfattningen 

att det annars kan ta mycket tid och ork att inför varje nytt läsår försöka upprätta 

genomförbara scheman. Nu är samtliga införstådda med att ett bestämt schema 

kopplas till de olika tjänsterna. I praktiken innebär det att en tjänst exempelvis enbart 

innehåller eftermiddagstider och en annan inga öppningar eller stängningar. Detta kan 
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innefatta känslan av att ha kontroll över sin arbetssituation såsom Persson och 

Tallberg Broman (2019) skildrar. 

8.2 Framtida forskning 
Till framtida forskning lämnar vi att hitta en förskola som inte arbetar ansvarsfördelat 

men som under en tid är villiga att applicera det på sitt arbetssätt, för att sedan 

återkoppla med respons och utvärdering på genomförandet. Att på något sätt öppna 

upp för en mer transparent reflektionstid är även nya tankar som vi fått under resans 

gång och som vore intressant för framtida forskning. Är alla bekväma med att 

redogöra för användandet av sin reflektionstid och kanske även dela med sig av den 

om en kollega behöver den bättre? Det vore också intressant att ytterligare utforska 

relationen mellan utvecklingsmöjligheter i yrket och arbetsglädje/hållbart lärararbete. 

Vår studie indikerar att det skulle kunna finnas ett cirkulärt samband mellan 

professionsutveckling och trivsel i arbetet.  
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Bilaga 1  
 

Missivbrev 
 

Hej 

 

Vi heter Mirjam och Sara och studerar till förskollärare på Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Vi skriver nu en c-uppsats om hållbart lärararbete. Det vi menar med hållbart 

lärararbete är arbetet med att hitta strategier för att hålla som lärare över tid. Att hitta 

en balans mellan krav och egna intentioner (det man som förskollärare vill ska hända) 

å ena sidan och faktiska villkor och förutsättningar å andra sidan. Vi har förstått att ni 

har ett väldigt bra arbetssätt och är intresserade av er förskolas uppbyggnad, struktur, 

rutiner och organisation. Därför önskar vi komma och göra intervjuer med några av 

er, vi tänker oss fyra till fem förskollärare och ca 45 minuter var. Vid intervjuerna är 

vi inte ute efter några “rätta” svar utan efter att få syn på era olika uppfattningar kring 

vad hållbart lärararbete innebär för er.  

 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att 

alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och att alla namn kommer att 

avidentifieras. Ingen kommer alltså veta vilken förskola det är, vi kommer inte heller 

använda materialet vidare och använder bara det ni godkänner. Ert deltagande är helt 

frivilligt och ni kan när som helst avbryta intervjuerna. Vi önskar att få göra 

ljudupptagning under intervjuerna för att underlätta bearbetningen. Detta material 

kommer att raderas när arbetet är klart. 

 

Om ni vill läsa uppsatsen när den är klar eller på annat sätt ta del av materialet kan ni 

kontakta någon av oss. 

 

Mirjam Persson     

076-XXXXXXX 

xxxxxxx@student.lnu.se     

   

Sara S. Johansson 

073-XXXXXXX 

xxxxxxx@student.lnu.se 

      

Handledare: Anna-Carin Bredmar 

xxxxxxx@lnu.se     
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Bilaga 2 

Intervjuguide förskollärare 

Bakgrundsfrågor: 

Hur länge har du jobbat som förskollärare?  

Hur länge har du jobbat här? 

Har du arbetat på någon annan arbetsplats? I så fall vilken/vilka? 

Vilket år är du född? 

 

Tematiska frågor: 

Vad får dig att vilja gå till jobbet?  

Finns det några tillfällen då du verkligen känt att du valt rätt jobb? Beskriv! Finns det 

tillfällen då det känts mindre bra? 

Berätta vad du tänker kring vad som är viktigt för att du ska hålla och trivas som 

förskollärare? 

Kan du beskriva hur ni arbetar? Följdfråga: Vilken betydelse tycker du att det har 

för ett hållbart lärararbete? Kan du jämföra med erfarenheter från annan arbetsplats, 

vad är skillnaden/likheter? 

Vilken slags kultur skulle du vilja säga att ert kollegium/arbetslag kännetecknas av? 

Vad är bra, vad är mindre bra?  

Hur skulle du vilja utveckla hållbart lärararbete ytterligare? I så fall på vilket sätt? 

 

 

Fråga till rektorn:  

Hur tänker du om att få personal att stanna och hålla inom förskollärarprofessionen? 


