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Förord
Vi vill rikta ett stort och varmt tack till deltagarna i vår studie och till 
de medverkande i vår referensgrupp på förskoleförvaltningen, som alla 
bidragit så generöst med sina kunskaper och erfarenheter. 

Det har varit ett mycket givande projekt. Vi hoppas det ska kunna 
följas upp med vidare samtal och olika åtgärder på kort och lång sikt, 
samt med projekt och forskning baserad på samverkan.

Malmö februari 2019 
Sven Persson och Ingegerd Tallberg Broman
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Inledning
År 2017 fick vi som uppdrag av Malmö stads förskoleförvaltning, 
Avdelningen för kvalitet och myndighet, att genomföra en profes-
sionsinriktad studie för att skapa ökad kunskap om dilemman i 
förskollärares uppdrag och belysa olika personalgruppers uppfatt-
ningar och erfarenheter av bidragande orsaker till hög sjukfrånvaro 
och ökad psykisk ohälsa samt att, avslutningsvis, diskutera och 
föreslå åtgärder. 

Studien innebär en samverkan mellan Malmö kommun och Malmö 
universitet, där förskolan och förskollärare i Malmö står i fokus. 
Denna studie av Malmö utgör också en illustration av en nationell 
situation och framför allt av förhållandena i storstäder. I vissa 
fall tillspetsat och med större tydlighet vad gäller den berörda 
problematiken på grund av Malmös ekonomiska och sociala villkor 
(Tallberg Broman & Persson, 2018a). Studien exemplifierar en 
nationell problematik, med ökad variation i villkor för förskolan 
och bristande likvärdighet, som heller inte kan lösas utan nationella 
åtgärder. Inledningsvis ska vi kortfattat beröra aktuella reformer och 
förändringar i förskolans och förskollärares uppdrag av betydelse för 
studiens syfte.

Reformer och förändringar i förskola 
och förskollärares uppdrag
Förskolan har under senare år genomgått ett flertal reformer 
som berör förskollärares uppdrag. Sedan 2011 utgör den en egen 
skolform och regleras av skollagen (SFS 2010:800). Utbildningen i 
förskolan syftar enligt skollagen (2010:800) till att barn ska inhämta 
och utveckla kunskaper och värden. Förskolan ska främja alla barns 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen 
ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 
det svenska samhället vilar på. Den ska vara likvärdig oavsett var 
i landet den anordnas och barnets bästa ska vara utbildningens 
utgångspunkt. Den ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och 
behov och anpassas till alla barn i förskolan. 
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Den år 2016 reviderade läroplanen SKOLFS 1998:16 uttryckte 
en ambitionshöjning vad gäller förskolans och förskollärares 
pedagogiska uppdrag, vilket sedan följs upp i den år 2018 reviderade 
läroplanen (SKOLFS 2018: 50) som framhåller att ”Utbildningen i 
förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (s. 4) samt att 
… ”I utbildningen ingår undervisning” (s. 4) samt att ”Förskollärare 
ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för 
att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. 
Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som 
arbetslaget genomför gemensamt” (s. 4). 

Det stärkta pedagogiska uppdraget motsvaras dock inte av stärkta 
resurser och fler utbildade förskollärare för dess genomförande. 
Förändringarna har snarast gått åt motsatt håll, andelen förskollärare 
minskar och från att förskolan länge varit en verksamhet där alla haft 
utbildning, antingen som barnskötare eller förskollärare, ökar andelen 
outbildade tydligt. Statistik och forskning visar på olikartade villkor 
mellan och inom kommunerna och att förskolor och skolor i utsatta 
områden har färre utbildade lärare och större omsättning på personal 
(Malmö redovisningar 2008; Persson, 2012; Malmökommissionen 
2013; Hansson & Gustafsson, 2016)  

Förväntningarna på förskolan är omfattande, vilket synliggörs 
såväl av internationella som nationella och lokala myndigheter och 
organisationer, som i aktuella läroplaner (exempelvis OECD, 2006, 
2012 SKOLFS 2018: 50). Vikten av tidiga insatser och utbildning 
framhävs återkommande och med betydande forskningsstöd. 
Dåvarande utbildningsminister Gustaf Fridolin och ordföranden i 
riksdagens utbildningsutskott Lena Hallengren får exemplifiera hur 
förskolan lyfts fram som viktig tidig insats och första steget i ett 
kunskapsbygge. 

 ” Vill man bygga en kunskapsnation börjar man i förskolan. 
Forskningen är entydig: effekterna av en förskola följer 
med barnen upp genom grundskola och vidare in i vuxen-
livet. OECD har kunnat redovisa att de i Pisaproven, 
som elever gör som 15-åringar, kan se effekten av en god 
pedagogisk förskola (Fridolin & Hallengren, 2017).

Vi har stabil kunskapsbakgrund i internationell forskning om 
förskolans möjligheter att stärka barns utveckling och lärande, 
förutsatt en god kvalitet, speciellt när det handlar om barn i utsatta 
villkor som växer upp med begränsade resurser i sin omgivning (jfr 
Heckman, 2006, 2008; OECD, 2016, Persson, 2015a ). Förskola 
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av hög kvalité är av största betydelse för barnen, men också för 
föräldrarna, liksom för kommunerna. Dessa måste kunna erbjuda 
god omsorg och pedagogik för sina yngsta medborgare liksom bra 
arbetsmiljöer för att kunna rekrytera personal till förskolorna, och bra 
förskolor för att locka unga familjer till orten. 

Redovisningar från Skolinspektionen (2018) och från forskning 
och forskningsöversikter (Tallberg Broman 2015; Persson, 2015b) 
beskriver dock ökande kvalitetsskillnader och för personalen 
påtagliga svårigheter att i sin verksamhet kunna motsvara förskolans 
komplexa uppdrag.  Det föreligger en otakt mellan styrdokument 
och förutsättningar, framhåller Vallberg Roth & Tallberg Broman 
(2018). Den avsiktliga utvecklingen av förskolan, så som den uttrycks i 
styrdokumenten, stödjer pedagogisk professionalism och professiona-
lisering. Fler platser i förskollärarutbildning och nya former för denna 
stödjer detta syfte, liksom åtgärder inriktade på kompetensutveckling, 
forskarskolor för förskollärare, lärarlyft, legitimation för förskollärare, 
samt förtydligad ansvars- och arbetsdelning. Ambitionerna och 
reformerna är, och har varit många. Dess resursmässiga konsekvenser 
och kraven på huvudmännen kan dock inte sägas vara väl utredda eller 
ha getts tillräckliga förutsättningar. Förskolan (och fritidshemmet) har 
också hållits utanför flera nationella satsningar, som riktats till övriga 
skolformer, exempelvis vad gäller förste lärare. Angelägna initiativ 
för att utveckla verksamheten och stödja personalens kunskaps- och 
kompetensutveckling hänförs då, vad gäller förskolan, till lokala 
initiativ och ansvar.

Skolinspektionen summerar (2018), efter ett treårigt regerings-
uppdrag att granska förskolan, att det finns goda intentioner hos 
förskolepersonalen att vara lyhörda och lyssna på barnen, samt att ha 
tillit till barnens förmåga, liksom att uppmärksamhet och stöd till 
barnens språkliga utveckling är en central del av förskolans vardag. 
Förskolepersonal är också medvetna om sin viktiga roll som förebilder 
för barnen. Miljöerna är ofta uppbyggda i syfte att skapa trygghet, 
locka till utforskande och att stimulera lärande.  

Kvaliteten i svensk förskola och dess måluppfyllelse varierar dock 
alltför mycket och kvalitetsskillnader finns på alla nivåer i styrkedjan.  
Det pedagogiska arbetet är inte tillräckligt målstyrt och kompetens 
och kunskap hos förskolepersonal är inte alltid tillräcklig för att klara 
uppdraget. Skolinspektionen konstaterar också i den sammanfattande 
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texten att trots återkommande fokus på ansvars- och arbetsfördelning, 
är ansvar och roller är fortfarande oklara och odefinierade i många 
förskolor och i hela styrkedjan (s.7).

Eriksson (2014) och Eriksson m.fl. (2018) har i olika studier analyserat 
hur förskollärarens förtydligade ansvar för den pedagogiska verksam-
heten tolkats och omsatts på en övergripande kommunal nivå och 
kommit till uttryck i förskolans pedagogiska praktik. På en diskursiv 
nivå beskrivs förskollärarens förtydligade ansvar både av utvecklings-
ledare, förskolechef och förskollärare som motiverat, utifrån skillnader 
i yrkeskunskap mellan förskollärare och annan personal. I arbetslag 
bestående av olika yrkeskategorier i förskolans sociala praktik, beskrivs 
det däremot, som känsligt att diskutera förändringar i ansvars- och 
arbetsfördelning utifrån denna skillnad. 

 ” Något som visat sig problematiskt i praktiken är att 
förskollärare utifrån sitt förtydligade ansvar också 
förväntas leda arbetslagets pedagogiska verksamhet, 
men utan att ha ett formellt mandat för detta. 

summerade forskarna Eriksson m.fl. efter avslutat projekt (2018, s. 
35). De framhäver också att förskollärarna inte talar om sig själva som 
ledare, eller ansvariga att leda det pedagogiska arbetet. En spänning 
och dilemman är också inskriven i förändringarna. Kunskapssynen 
i 2010 års skrivningar om förskollärarens ansvar motsvarar närmast 
en vertikal syn på kunskap medan arbetslagets gemensamma ansvar 
relaterar till en horisontell (s. 36). Förändringarna innebär, på textnivå, 
ett skifte mot en mer hierarkisk struktur framhåller forskargruppen.

Väsentligt är också att uppmärksamma den organisationskultur 
som förskollärarens uppdrag och ledarskap ska genomföras 
i, som på många förskolor länge varit en förhållandevis platt 
organisationsstruktur, med en omsorgsrelaterad, demokrati- och 
likvärdighetsinriktning. Den platta organisationen har bidragit till 
att förskollärares yrkeskunskap inte tydligt synliggjorts. Det gemen-
samma, den kollektiva identiteten i ”vi pedagoger” är en mycket stark 
tradition i förskolan, som uttrycks tydligt också i aktuella studier av 
nutida förskollärare (Vallberg Roth, m. fl. 2018). 

Vi ser nu en förändrad situation för genomförandet av förskolans 
uppdrag med hög sjukfrånvaro, ökad psykisk ohälsa och en ökad 
personalomsättning bland förskollärare samt ökande svårigheter att 
rekrytera förskollärare både nationellt och i ett lokalt Malmöperspektiv, 
med variationer mellan kommuner och kommundelar. Sjukfrånvaro 
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kopplad till psykisk ohälsa har under de senaste åren uppmärksammats 
i diskussionen om de ökade sjukskrivningarna bland personal i 
välfärdssektorn. Yrken med nära kontakter med brukare av olika typer 
av välfärdstjänster löper hög risk att bli sjuka med psykisk diagnos. 
Förskolans personal är överepresenterade i statistiken, såväl nationellt 
som i Malmö. För gruppen förskollärare gäller att risken för att 
drabbas av en långvarig sjukskrivning med en psykisk diagnos ökat 
kraftigt under de senaste fem åren. 

Obalans mellan förutsättningar och avsiktlig utveckling
Vi kan sammanfattande konstatera att det föreligger ett glapp, där 
de faktiska personal- och arbetsmiljömässiga förutsättningarna inte 
motsvarar den avsiktliga utvecklingen av förskolan och det uppdrag 
förskolan och förskolläraren ålagts.  Detta ställer givet stora krav 
på alla inblandade med ansvar för att organisera och genomföra 
förskolans uppdrag. Förskolans utveckling och förändring relaterat till 
förutsättningarna uppvisar en spänning: 

 » mellan reformer och formulerade förväntningar och krav 
i förhållande till förutsättningar inklusive resurser för den 
personal som ska hantera dessa förändringar och krav 

 » mellan olika förskoletraditioner, inklusive mål, organisation, 
ledning, ansvars- och arbetsfördelning och legitimitet för de 
som är de aktuella och gällande

 » mellan olika kunskaper om och synsätt på förskolans 
uppdrag, värden och normer inklusive mellan olika barn- och 
kunskapssyn inom personalgruppen avhängigt av dels den 
minskade andelen för uppdraget utbildad personal, dels de 
många revideringarna av förskolans mål och riktlinjer 

 » mellan olika beskrivningar av förskolan: som en av de 
mest välfungerande sektorerna i välfärdens Sverige som 
fungerat som modell för andra förskolor internationellt och 
en tilltagande berättelse om bristande villkor, begränsade 
förutsättningar, och problematiska arbetsmiljöer för personal 
och bristande likvärdighet för barnen

Dessa spänningsfält vill vi se som sammanhang för att förstå olika 
dilemman i förskollärares uppdrag liksom förskollärares psykiska 
hälsa/ohälsa samt sjukfrånvaro. Vi ska nedan beröra dessa två teman: 
Psykisk ohälsa och sjukfrånvaro innan vi avslutar detta inledande 
avsnitt med att lyfta fram Malmö och förskolorna i Malmö.
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Ökande psykisk ohälsa
Yrken med nära kontakter med brukare av olika typer av välfärdstjänster 
löper hög risk att påbörja sjukfall med psykisk diagnos. Gruppen 
förskollärare och fritidspedagoger är överrepresenterade i försäkrings-
kassans statistik och för dessa har risken att drabbas av en långvarig 
sjukskrivning med en psykisk diagnos ökat kraftigt under de senaste fem 
åren. Medeltalet för samtliga yrken är 103 sjukskrivna per 1000, medan 
det för förskollärare och fritidspedagoger är 160 sjukskrivna av 1000 
(Försäkringskassan, 2015, AFA, 2017). I försäkringskassans statistik 
behandlas förskollärare och fritidspedagoger som en grupp och kan inte 
åtskiljas statistiskt, vilket dock är möjligt på kommunnivå.

Källa: https://www.lararforbundet.se/bloggar/lararforbundets-utredarblogg/sjukfor-
sakringen-skapar-ett-stort-resurssloseri / daterad den 2017-12-22, Ett gästinlägg av Lärarförbundets 
arbetsmiljöexpert Cyrene Martinsson Waern och arbetsskade- och socialförsäkringsexpert Hans 
Flygare.

Med material hämtat från Försäkringskassan redovisas i tidningen 
Förskolan (2019a) hur allt fler sjukskrivs pga. stress och psykisk ohälsa:

Källa: Tidningen Förskolan (2019a). https://forskolan.se/eva-lena-blev-sjuk-av-jobbet/
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Förskolan ligger näst högst i sjukskrivningstal på arbetsmarknaden, 
efter vård- och omsorgsyrken. Siffrorna avser antal startade sjukfall 
längre än 14 dagar per 1000 sysselsatta. Andelen sjukskrivna på grund 
av psykiska diagnoser, där stressrelaterade sjukdomar finns, motsvarar 
nära en tredjedel.

Lärares sjukskrivningstal är höga jämfört med många andra 
yrkesgrupper. Psykiska diagnoser är den främsta anledningen 
till sjukskrivning inom skola, för både män och kvinnor 
(Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport, 2018 ). I rapporten 
konstateras att: 

 ” Risken för sjukskrivning är högst inom förskole- och 
grundskoleutbildning. Betydelsen av bransch förstärks 
generellt när hänsyn tas till yrkessammansättningen inom 
näringar som saknar tydliga riskyrken. Hög sjukfrånvaro 
beror då sannolikt på generella arbetsmiljöproblem snarare 
än att vissa yrkesgrupper är utsatta. Utbildningssektorn 
är ett sådant exempel där problem med arbetsmiljö och 
sjukfrånvaro främst finns inom för- och grundskolan, men 
inte är tydligt avgränsat till vissa yrkesgrupper (s. 7).

Försäkringskassan betonar generella problem med arbetsmiljön och 
branschproblem, som exempelvis gällande utbildningssektorn, där 
förskolan intar en särskilt problematisk del och inom vilken förskol-
lärare och barnskötare löper den allra största risken att insjukna i 
psykisk ohälsa. 

Jens Ranta (2018) redovisar i en utredarblogg för Lärarförbundet 
en av AFA beställd sammanställning av andel psykiska sjukdomar 
respektive sjukdomar associerade till det muskuloskeletala systemet 
för män respektive kvinnor som är lärare i fritidshem/förskollärare. 
Redovisningen anger att andelen psykiska sjukdomar är ca 52 % för 
kvinnor och ca 41 % för män och att andelen tycks minska för män 
och öka för kvinnor.

Antalet individer med pågående sjukskrivning för svår stress har 
varierat kraftigt, men ökat markant under senare år. Särskilt bland 
kvinnor där sjukfallen ökade med 25 000 fall (500 procentenheter). 
Vingårds (2015) systematiska forskningsöversikt om psykisk ohälsa 
och arbetsliv pekar på att psykiskt ansträngande arbete, höga krav och 
låg kontroll (job strain), är faktorer som kan knytas till psykisk ohälsa 
och sjukskrivning. Bristande balans mellan krav och egen kontroll 
i arbetet med små möjligheter till utveckling, olika syn på arbetets 
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innehåll, rollkonflikter och relationsproblem lyfts återkommande 
fram i forskningen (exempelvis Thylefors, 2018; Vingård, 2015). På 
enskilda arbetsplatser har arbetsmiljön naturligtvis stor betydelse 
för både hälsan och sjukfrånvaron. Vingårds kunskapsöversikt för 
FORTE: ”Psykisk ohälsa i arbetsliv och samhälle” visar att det 
finns ett samband mellan arbete, psykisk hälsa och sjukskrivning 
(Vingård, 2015). I SKL:s rapport (2017) framhävs riskfaktorer som 
rollkonflikter samt att inneha ett psykiskt ansträngande arbete i 
kombination med höga krav och låg kontroll, en obalans mellan 
ansträngning och belöning. 

Arbetsmiljöverket (2018) konstaterade efter en större studie att 
kvinnodominerade yrken inom vård och utbildning hade hög och 
högsta andelen besvär. Bland grundskollärare, fritidspedagoger och 
förskollärare hade fler än fyra av tio sysselsatta, 43 procent, besvär 
till följd av arbetet (s. 23). De vanligaste orsakerna till besvären var 
påfrestande arbetsställningar, otydliga eller motstridiga krav från 
arbetsgivaren samt hög arbetsbelastning.

Jobbstressen visade sig här vara störst bland sysselsatta i åldrarna 
30 till 49 år. Det var den grupp som hade mest besvär med ångest, 
minne, koncentration och sömnstörningar – jämfört med både yngre 
och äldre åldersgrupper.

Enligt den årliga mätningen Jobbhälsoindex (2018) uppges att allt 
fler upplever psykiskt obehag inför att gå till jobbet och att allt fler 
som på grund av arbetet känner psykiskt obehag av att gå till jobbet 
jämfört med tidigare år. Det är vanligare bland de yngre anställda 
– såväl bland kvinnor som män – och det fortsätter att öka för 
kvinnor i alla åldrar och för yngre män. 

Efter genomgång av facklitteraturens beskrivningar av vad som 
kännetecknar en bra psykosocial arbetsmiljö så sammanfattar 
Thylefors (2016) med att lyfta fram faktorerna: autonomi, 
kompetens, mening och social tillhörighet. Det är viktigt för hälsa 
och välmående att kunna påverka, känna sig delaktig och ha kontroll 
i och över sin arbetssituation, liksom att ha goda stödjande relationer 
med andra människor. Utan tydliga roller blir arbetsmiljön osäker 
och det skapar utrymme för mer personliga referenser och föreställ-
ningar, framhåller Thylefors (2018). ”Oklara, motstridiga och 
överlastade roller hör till arbetsmiljöns stressorer” (s. 61). Att inte 
kunna leva upp till sina professionella ambitioner, till det som man 
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utbildats för, och inte ges förutsättningar att utveckla en yrkesiden-
titet, resulterar i moralisk och etisk stress med känslor av uppgivenhet 
och otillräcklighet (Kallenberg m. fl. 2016).

I en tidigare studie av Eriksson (2009) angående långtidssjukskriv-
ningar, med fokus på psykisk ohälsa, framhålls att dessa representerar 
så kallade samsjukdomar, där ”sam” står för samhälle, samvaro, 
samliv och samarbete.

Fredric Sjödin (2018) fann i sin studie på förskolor att tillräcklig 
bemanning, bra vardagsrutiner, närvarande chefer och anpassade ytor 
inne och ute var de viktigaste faktorerna för personalens arbetsmiljö. 
Han lyfte särskilt fram närvarande chefer och bra bemanning då 
det leder till bra organisering och struktur. Ing-Marie Wieselgren, 
projektledare på SKL lyfter fram samtalsgrupper som en metod för 
att minska stress, ångest och utmatningssyndrom, en metod som 
prövat ut vid Linköpings universitet i samarbete med SKL (Altinget, 
2018). Wieselgren och Malm (2018), båda SKL, skriver också i en 
opinionstext i Dagens Samhälle att den ökade omfattningen av 
psykisk ohälsa kräver långsiktigt fortlöpande nationellt fokus på 
psykisk ohälsa.

Forskare vid Linköpings universitet har tillsammans med kollegor 
i Kanada genomfört en enkätstudie där 1 700 personer i sju olika 
organisationer svarat på frågor bland annat om krav, handlingsut-
rymme och stöd på jobbet, samt utmattning. Resultatet visade att 
höga krav leder till utmattning på alla undersökta arbetsplatser, 
oavsett hur stort socialt stöd och handlingsutrymme de anställda har. 
Kraven måste minska för att undvika ohälsa, och det räcker inte med 
ökat socialt stöd och stresshanteringskurser framhåller forskarna 
(Arbetet, 2018).

Lärarförbundet (2018a) lyfter fram obalansen mellan krav och 
resurser och summerar från en enkätstudie av olika lärargrupper 
att lärares arbetsbelastning är orimligt hög. Inom lärargrupperna är 
det förskollärare och skolledare som utmärker sig som grupperna 
med högst arbetsbelastning. Förskollärargruppen anger att minska 
barngruppens storlek, följt av minskad administration och mindre 
krav på dokumentation är det mest centrala för att minska arbets-
belastningen. Förskollärargruppen utmärker sig av att redovisa sig 
mest stressade av arbetet liksom svårigheter att varva ner efter jobbet, 
tätt följt av grundskollärargruppen.  Ellinor Schad (2018) redovisade 
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också i sin avhandling som fokuserade grundskollärare, lärarnas svårig-
heter att sätta gränser, liksom behovet att ha tid för samtal kollegor 
emellan för en positiv arbetsmiljö. 

I den omfattande rörelsen ”Förskoleupproret” (https://forskoleupproret.
weebly.com/) insamlades bland annat 1600 berättelser från förskoleper-
sonal om upplevelser från förskolan och av förskolan som arbetsmiljö.   
Barngruppernas storlek och samvetsstress framkommer som några av de 
främsta anledningarna till att man pressas till ohälsa och känsla av att inte 
mäkta med sitt uppdrag. Upproret ha fokus på förbättrade förutsättningar 
och med de många berättelserna som bas (Lärarnas Tidning, 2018b). 

Sjukfrånvaro
Från personal- och sjukfrånvaroredovisningar för 2016/2017 kan vi utläsa 
att Malmö följer den allmänna trenden av hög sjukfrånvaro i förskolan. 
Förskoleförvaltningen hade under 2017 den högsta sjukfrånvaron i 
Malmö stad, i genomsnitt var 8,52 procent av personalen frånvarande på 
grund av sjukdom.  I 15 års tillbakablick så föreligger genomgående en 
högre sjukfrånvaro hos personalgrupperna i förskolan, än i exempelvis 
grundskolan. Sjukfrånvaron ligger närmast i nivå med hälso-, vård- och 
omsorgsförvaltningen, samt funktionsstödsförvaltningen som alla ligger 
över genomsnittet.   De utgör alla omfattande förvaltningar med stora 
personalgrupper i kontaktyrken, i nära, både fysiskt och psykiskt, arbete 
med barn, äldre, sjuka, i kommunen. 

Under det senaste decenniet föreligger en förändring i siffrorna för 
sjukfrånvaron vid förskoleförvaltningen i Malmö, så att den yngsta 
gruppen (upp till 29 år), nu har en högre sjukfrånvaro, Den yngsta 
åldersgruppen hade under 2017 den högsta andelen sjukfrånvaro 
inom dagsintervallet 1-14 dagar. Enligt Jobbhälsoindex 2018, en årlig 
undersökning där tusentals svenskar svarar på frågor om bland annat 
arbetsförhållanden och sjukfrånvaro, motsvaras dessa siffror även i natio-
nellt material. De senaste elva åren har mätningarna visat att de yngre är 
mer sjukskrivna än de äldre, över 55 år. Den stora skillnaden ser man vid 
den kortare sjukfrånvaron, upp till max 14 dagar, som är vanligare bland 
de yngre åldersklasserna. Den längre sjukfrånvaron, 15 dagar eller mer, är 
mer jämt fördelad, enligt rapporten.

Sjukfrånvaron 2017 i Malmö stad har minskat något efter att ha ökat sedan 
2011. Detta följer trenden i offentliga organisationer nationellt. Malmö 
stads redovisningar 2017 konstaterar att ”Under 2017 minskade sjukfrån-
varon i Malmö stad från 6,95 % till 6,55 %. Detta innebär att en flerårig 
trend av ökande sjukfrånvaro bröts. Sjukfrånvaron varierar även inom 
verksamhetsområden vilket gör det svårt att dra alltför generella slutsatser. 
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Nämnderna redovisar olika åtgärder för att minska sjukfrånvaron som 
bland annat ökad ledartäthet, nära ledarskap, systematiskt arbetsmiljö-
arbete samt kvalitativ och effektiv rehabiliteringsprocess” (s. 21). 

Minskningen gällde dock inte förskollärargruppen, vars sjukfrånvaro 
ökade till 8,78. Siffrorna avspeglar problematiska förhållande för i 
första hand den som är drabbad av sjukdom och för en arbetsmiljö 
som är beroende av kontinuitet i relationer både mellan vuxna och 
barn och mellan vuxna. Det skapar påfrestningar för den kvarvarande 
personalen och beroendet av en god och säker bemanning relaterad till 
dessa förhållanden är stor. De innebär stora svårigheter och kostnader 
för alla och motsvaras år 2017 av en samhällskostnad på 62 miljarder 
kronor (Skandia, 2018). Att arbetsmiljö och arbetsförhållande måste 
förbättras, så att sjukfrånvaron minskar, utgör också aspekter vad 
gäller budgetramar för verksamheterna redovisar och exemplifierar 
tidningen Skolvärlden (2019).

Förskolecheferna, liksom biträdande förskolechefer och förste förskol-
lärare i Malmö stad har, som även på andra orter, en betydligt lägre 
sjukfrånvaro än förskollärargruppen, i Malmö på 4 % eller lägre 
(Förskoleförvaltningen, 2018b). 

Tidningen Förskolan (2019b) har i olika artiklar uppmärksammat 
arbetsmiljöfrågor och sjukfrånvaro, bland annat i artikeln Tre röster 
om sjukskrivningar. Fredrik Sjödin som forskat på förskolan och 
arbetsmiljöfrågor besvarar frågan: Varför blir förskolepersonal 
sjukskriven i så hög utsträckning? ”

 ” Det finns många olika faktorer. Man har en fysiskt ganska tuff 
arbetsmiljö med buller och lyft. Samtidigt är det ett kontaktyrke. 
Man jobbar mot barn och föräldrar vilket kan leda till en 
samvetsstress som inte finns på samma sätt hos någon som 
jobbar på exempelvis en verkstad. Sedan befinner man sig också 
i en organisation som är ekonomiskt tyngd, man får alltid kämpa 
för resurser och det bidrar också till stress. Avståndet till chefen 
och undermåliga lokaler spelar också in (Förskolan, 2019b).
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Tidningen Förskolans chefredaktör Gertrud Svensén gör i januari 2019 
en kort historisk tillbakablick över denna problematik. År 2019 ska 
tidningen i varje nummer uppmärksamma dessa frågor. Temat för vår 
studie har hög aktualitet.

Maj 2011, i ett pressmeddelande från Arbetsmiljöverket: 
”Förslitningsskador, stress, hög arbetsbelastning och höga 
ljudnivåer är vanligt förekommande arbetsmiljöproblem inom 
förskolan. Det leder till ohälsa för både vuxna och barn.”

Oktober 2015: Arbetsmiljöverket gör en inspektion på 510 
förskolor. Över hälften hade brister i sina rutiner för att 
kartlägga risker och ha handlingsplaner för att minska stressen.

April, 2017, i en rapport från Lärarförbundet: ”Fyra av tio 
förskollärare hinner inte med stora delar av sitt uppdrag under 
ordinarie arbetstid.”

En grafisk framställning av sjukfrånvaron nationellt i olika 
lärargrupper visar den ökade omfattningen i förskollärar-fritidspeda-
goggruppen mellan åren 2010-2014.

Källa: http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2015/06/02/
forskollarare-fritidspedagoger-sjukast
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En studie i Malmö
Att Malmö är en ung stad, med större andel yngre befolkning än 
nationellt, och en migrantstad är välkänt. Som tabell 1 visar, har 
antalet barn under fem år ökat kraftigt under 2000-talet med stora 
krav på utbyggnad av förskolan och rekrytering av personal.

Tabell 1. Barn, antal i kommunen, antal och andel i 
förskola 2000-2017 (nationella siffror inom parentes) 1 
Barn 2000 2005 2010 2015 2017
1-5 år i kommunen 13 691 14 145 19 261 23 069 23 452
inskrivna i förskola 9 211 11 510 15 727 18 939 19 530
andel i förskola 66 (66) 81 (77) 81 (83) 82 (83) 83 (84)
i förskola, andel i enskild regi 18 (15) 17 (17) 15 (19) 13 (20) 14 (20)

Källa: Skolverket 2018a

Bland barnen i Malmö Stads förskolor finns 125 språk representerade. 
74 språk talas som modersmål av tio barn eller färre och 37 språk 
av enbart ett barn (år 2017). De sex vanligaste språken förutom 
svenska är: arabiska som utgör modersmål för 2873 barn, engelska 
654, albanska 625, danska, 559, turkiska 539 och bosniska 519 
(Förskoleförvaltningen, 2018a).

En riklig språklig variation och kompetens finns också hos medar-
betarna, där 75 modersmål är representerade, inklusive svenska 
och svenskt teckenspråk. Malmö stads målsättning 2017 var att 
skillnaden mellan andelen medarbetare med utländsk bakgrund och 
andelen Malmöbor med utländsk bakgrund skulle minska, ett mål 
som uttryckts under flera år. Förskoleförvaltningen utgör år 2017 en 
av de förvaltningar där detta mål uppnåtts. Det fanns år då 45,1 % 
malmöbor med utländsk bakgrund och 44,8 % inom förskoleförvalt-
ningens område. Andelen är störst inom gruppen barnskötare, 52 %, 
och lägst bland förskollärare, 28 %.2 

Förskolepersonalen i Malmö möter bland annat barn med en annan, 
och även mer komplicerad, social problematik än vad som är fallet i 
riket som helhet. I ljuset av den forskning som pekar på att förskolan 
har som störst betydelse för barn från missgynnade förhållanden, 
för minoritetsgrupper och barn från migrantfamiljer så är dessa 
strukturella förhållanden av stor betydelse för förskolans möjligheter 

1 Asylsökande räknas inte med i befolkningsstatistiken eftersom personer utan uppehållstillstånd 
inte är folkbokförda i kommunen. Dock har asylsökande barn rätt till förskola, skola och en del 
andra kommunala tjänster. (Malmö stads redovisningar 2017, s. 23).

2 Enligt SCB har en person utländsk bakgrund då den är utrikes född, eller har två föräldrar som 
är utrikes födda.”http://redovisningar.malmo.se/2017/startsida-2017/personalredovisning-2017/
medarbetare-med-utlandsk-bakgrund/
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att kompensera för ojämlika förhållanden (Persson, 2015, 2017). De 
lokala förutsättningarna för att uppfylla det nationella skollags- och 
läroplansstyrda uppdraget skiljer sig avsevärt.

Vi ska här redovisa några statistiska uppgifter rörande bakgrundsfak-
torer i Malmö, sett i ett jämförande perspektiv, samt statistik angående 
sjukfrånvaro och personalomsättning. Vi vill framhålla att den 
ojämlika fördelningen av inkomster, den ökande relativa fattigdomen 
och migrationen, men också den totala kostnaden för inskrivna barn är 
viktiga aspekter av de villkor som förskolan verkar under. Den lokala 
kontexten är avgörande att uppmärksamma, såväl för förståelse av 
problembeskrivningarna som vad gäller åtgärdsförslag.

Tabell 2a. Strukturella faktorer som del av 
förskolans förutsättningar 2017
Variabler Andel 

invånare 1-5 år
Andel med 
utländskt 
medbor-
garskap 

Andel 
kortut-bildade 
invånare

Skattekraft, 
kronor per 
invånare (kr)

Kostnad per 
invånare i 
kr förskola 
o skolbarns-
omsorg 

Andel barn i 
bidragshushåll

Andel barn 
med utländsk 
bakgrund

Samtliga 
kommuner

6 % 9 % 12 % 206 237 kr 9 407 kr 7 % 24 %

Storstäder 6 % 11 % 10 % 230 402 kr 10 261 kr 8 % -

Malmö 7 % 12 % 13 % 175 769 kr 10 327 kr 16 % 47 %

Källa: Skolverket 2018a

Tabell 2b. Strukturella faktorer som del i 
förskolans förutsättningar 2017

Malmö kommun Kommungruppen Samtliga kommuner
Andel inskrivna barn av samtliga 1-5 år 83 82 84
Andel inskrivna i enskild regi 14 26 20
Andel inskrivna barn per avdelning 16,9 15,6 15,3
Andel inskrivna barn per årsarbetare 4,7 4,9 5,1
Andel årsarbetare med 
ped. högskoleexamen

33 34 42

Källa: Skolverket 2018a, Malmö Förskoleblad, 2017

Tabell 2c. Strukturella faktorer som del i 
förskolans förutsättningar 2017

Malmö Riket
Antal anställda årsarbetare 4125 100156
Andel Anställda med förskollärarlegitimation 30 % 40 %
Andel anställda med förskollärarexamen 29 % 40 %
Andel anställda utan utbildning för arbete med barn 33 % 30 %

Källa: Skolverket 2018a.
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Ett flertal organisationsförändringar - utvecklingar
Olika organisationsutvecklingar på skolområdet i Malmö har bland 
annat syftat till en större tydlighet och ökad likvärdighet och har 
bidragit till att förskolans frågor lyfts fram. Förskolans ställning och 
dess synlighet i den kommunala organisationen har återkommande 
framhållits vara problematisk, exempelvis av Skolinspektionen efter 
dess treåriga granskning av förskolan (Skolinspektionen, 2018).

En större organisationsförändring genomfördes i Malmö kommun 
år 2013, mot bakgrund av kritik bland annat från Skolinspektionen 
(2011) av hanteringen av förskolans och skolans frågor i den dåvarande 
stadsdelsorganisationen. Skolinspektionen konstaterade att förskola 
och fritidshem i någon mån fanns på den politiska agendan, men att 
kvalitetsfrågorna fått ett alltför litet utrymme i förhållande till den 
problematik som funnits till följd av platsbrist. Skolinspektionens 
kritik följdes upp av Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö 
och Persson konstaterade i sin rapport om förskolan att den behövde 
en sammanhållen organisation, och att den dåvarande organisationen 
försvårade utvärdering och en effektiv resursfördelning (Persson, 2012). 

Organisationsförändringen innebar bland annat att en särskild 
förskolenämnd inrättades och att Malmö stads förste förskoledirektör, 
Andreas Norbrandt, utnämndes år 2013. Norbrandt formulerade senare 
visionen och det rubricerade målet ”Barnens bästa förskola”, för Malmö 
förskolor – förskolor för lärande, trygghet, glädje. Att inrätta såväl en 
egen förskolenämnd, som förskoleförvaltning samt en ansvarig i form 
av förskoledirektör, med möjlighet att lyfta och synliggöra förskolans 
frågor var då unikt i ett nationellt perspektiv. 

2016 genomfördes en särskild organisationsutveckling inriktad på 
förskolan. För att skapa bättre förutsättningar, så att varje medarbetare 
skulle kunna få det stöd och den ledning som behövs, fattades 
beslutet att införa 55 förskoleområden, 120 förste förskollärare och 
130 biträdande förskolechefer. Antalet förskolechefer minskades från 
110 till 55. Detta var ett resultat av ett utvecklingsarbete på förskole-
förvaltningen år 2015. Organisationsutvecklingen syftade till en mer 
likvärdig organisation och de nya ledarfunktionerna skulle arbeta nära 
medarbetare, barn och vårdnadshavare samt ge stöd och ledning i 
vardagen. Förskolechefens roll inriktades mer mot strategiskt ledning 
och utveckling. Malmö stads årsredovisning 2016 konstaterade att den 
nya ledningsorganisationen syftade till att säkerställa ett närvarande 
ledarskap, en god resursplanering i vardagen och en förskola av hög 
kvalitet för varje barn (s. 14). 
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Fem pedagogiska utvecklingsteam som arbetar operativt med verksam-
hetsutveckling i respektive utbildningsområde, är år 2018 knutna till 
förskoleförvaltningen. De deltar i avdelningens / förskolans arbete på uppdrag 
av utbildningschefen, som i dialog med förskolecheferna i området identifierar 
behovet och uppdraget. Teamen kan även arbeta på uppdrag av förskolecheferna 
med till exempel handledning, kompetensutveckling av medarbetare och som 
professionell förebild i den pedagogiska verksamheten. Enligt förvaltningens 
kvalitetsmodell ska förskolechefen tillsammans med medarbetarna på alla 
förskolor ta fram en kvalitetsplan och en kvalitetsrapport.  

 ” Varje förskola arbetar med att identifiera områden inom den egna 
verksamheten som kan utvecklas och sätter mål för dessa. I kvalitets-
planen står varför förskolan har satt upp de mål som finns, och hur de 
arbetar mot dessa mål. Utöver de egna målen ska varje förskola arbeta 
med ett kommungemensamt utvecklingsområde där ett generellt utveck-
lingsbehov har identifierats.  
Källa: https://malmo.se/Forskola--utbildning/Forskola/
Kvalitet-i-forskolan/Vart-arbete-med-kvalitet.html

Varje år sammanställs en lägesbedömning, vilken utgör förskoleförvaltningens 
samlade utvärdering av kvaliteten i Malmös kommunala förskolor och annan 
pedagogisk omsorg. Med utgångspunkt i de uppföljningar och underlag som 
förskolenämnden och förskolorna tar fram under året syftar lägesbedömningen 
till att ge en bild av hur väl Malmös förskolor uppfyller de nationella målen. 
Lägesbedömningen ger också en bild av de ekonomiska, personella, organisa-
toriska och materiella förutsättningar som förskolorna arbetar under (s. 4). Den 
framhålls genom åren fått en allt större betydelse, och används som underlag för 
förskolenämndens budgetberedning och förskoleförvaltningens verksamhetsplan 
(s. 5). i lägesrapporten konstateras att:

 ” Den förmodligen största utmaningen i arbetet med kvaliteten i 
Malmös förskolor är kompetensen. Det är något som framgår i flera 
olika sammanhang i denna lägesbedömning. Frågan om kompetens är 
mångbottnad och rör bland annat behovet av att rekrytera och behålla 
kompetens. Andelen förskollärare har minskat de senaste åren som 
en följd av en kraftig utbyggnad av förskolor och rekryteringsbehovet 
är därför mycket stort (Förskoleförvaltningen, 2017b, s. 6). 

Efter detta inledande avsnitt som syftat till att introducera den problematik som 
ska behandlas i rapporten ska vi så specificera syftet med den studie vi har fått i 
uppdrag att genomföra av Malmö förskoleförvaltning. Studien är avsiktligt bred 
och utforskande och rubricerades som en pilotstudie som skulle kunna leda till 
förslag på fördjupande och vidare studier.
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Studie: Dilemma i 
förskollärares uppdrag
Syftet med studien är:

 » att skapa fördjupad kunskap om dilemman i förskollärares 
uppdrag mot bakgrund av förskollärares höga sjukfrånvaro 
och psykiska ohälsa, 

 » att ställa samman statistik och exemplifiera forskning som rör 
förutsättningar för förskollärares uppdrag och arbetssituation 

 » att redovisa och diskutera förslag på åtgärder  

Frågeställningar
 » Vilka utmaningar, problem och dilemman framhålls i det 

samlade materialet?  
 » Vad uppfattas som särskilt bidragande till den höga sjukfrån-

varon och den ökade psykiska ohälsan?  
 » Vilka faktorer framträder som särskilt relevanta för att 

förstå berörda dilemman i förskollärares uppdrag och 
arbetssituation? 

 » Vilka åtgärder framhålls för att den aktuella situationen ska 
kunna förbättras – generellt – specifikt? 

Metod och genomförande
I denna studie ingår såväl dokument- som intervjustudier. I dokument-
studien ingår årsredovisningar från Malmö Stad samt rapporter och 
lägesbedömningar från Förskoleförvaltningen i Malmö. Vidare ingår 
30 förskoleblad och 30 kvalitetsrapporter och kvalitetsplaner från 
förskolor i sju förskoleområden, där sjukfrånvaron låg särskilt högt 
2017, samt nationella och lokala statistiska redovisningar och rapporter.

I intervjustudien ingår 46 personer, fördelade på 13 intervjutillfällen. 
Den inledande intervjun genomfördes med HR-personal på Malmö 
förskoleförvaltningen. Urvalet hade skett i samråd med HR-chefen vid 
förvaltningen. Därefter valdes förskolechefer från områden med hög 
respektive låg sjukfrånvaro ut för intervju. Urvalet var sedan rullande 
och strategiskt, förskolecheferna gav förslag på biträdande chefer som 
gav förslag på förskollärare vid sina förskolor. 
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Avslutningsvis tillfrågades en grupp förste förskollärare som deltog 
i fortbildning. Från denna grupp har vi 2 muntliga och 2 skriftliga 
intervjuer. Sammanlagt blev intervjuunderlaget följande:

 » HR- personal. 1 fokusgruppsintervju, 7 deltagare.
 » Förskolechefer (hög och låg sjukfrånvaro). 2 fokusgruppsin-

tervjuer, 10 deltagare.
 » Bitr. förskolechefer (hög och låg sjukfrånvaro). 3 fokusgrupp-

sintervjuer, 8 deltagare
 » Förste förskollärare. 1 fokusgruppsintervju, 2 deltagare.
 » Förste förskollärare. Skriftligt, 2 deltagare.
 » Förskollärare (hög och låg sjukfrånvaro). 5 fokusgruppsinter-

vjuer, 17 deltagare. 

Platsen för intervjuerna utgjorde i två fall förskoleförvaltningen i 
Malmö, vilket gällde HR personal och en kompletterande förskolech-
efsintervju. I ett fall användes en lokal där förste förskollärare deltog 
i kompetensutvecklingsutbildning, i tre fall skedde intervjun på den 
egna förskolan. Övriga intervjuer genomfördes på Malmö universitet i 
våra arbetslokaler. 

Pga. av bortfall, särskilt i förskollärargruppen, valdes i de senare 
förskollärarintervjuerna att intervjua på den egna förskolan. 
Intervjuerna hade tidigare rekryterat deltagare från olika förskolor och 
platsen var då vald som en för alla mer neutral plats, men det visade 
sig innebära hinder för deltagandet då det krävde mer tid. De stora 
svårigheterna att nå förskollärargruppen, trots deras positiva gensvar 
och önskan att delta, med bortfall ofta i sista stund pga. personalsitua-
tionen på förskolan utgör inte bara ett hinder i vår studie, utan också 
en illustration över det problem vi utforskar.

Intervjuerna följde en intervjuguide relaterad till våra forskningsfrågor 
och varierade något i förhållande till en grupp som intervjuades (Se 
exempel, bilaga 1). De intervjuade hade på förhand fått sig tillsända 
information om projektet, och samtyckesblanketter (Se bilaga 2). Efter 
genomförda intervjuer sammanfattades anteckningar och intryck 
direkt. Därefter transkriberades intervjuerna.

Samtliga deltagande grupper i studien, förutom HR-personalen, är 
förskollärare, med erfarenhet från förskolläraryrket. Tre grupper, 
förskolechefer, biträdande förskolechefer och förste förskollärare 
har också perspektiv från andra yrkespositioner i förskolan, sedan 
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kortare eller längre tid. Deras uppfattningar om och erfarenheter utgör 
tillsammans med utvecklingsplaner, kvalitetsplaner/rapporter och 
statistik det empiriska underlaget i studien.

Tolkningsperspektiv
Vi förstår intervjuerna och de skriftliga berättelserna som narrativ om 
förskollärares arbete i förskolan, om innehållet i det professionella 
uppdraget och dess villkor. Berättelserna är inga objektiva sanningar, 
snarare är det subjektiva erfarenheter och upplevelser. Dessa erfaren-
heter och upplevelser är viktiga av flera skäl: för det första att våra 
kunskaper om vad som bidrar till den höga sjukfrånvaron och den 
ökade psykiska ohälsan bland förskollärarna behöver fördjupas genom 
att de yrkesverksamma själva får berätta om sina erfarenheter och 
upplevelser. Det andra skälet är att vi ser de olika intervjugrupperna 
som experter inom sina områden och att deras röster uttrycker en 
”levd erfarenhet” av villkor och dilemman för förskollärare att utföra 
sitt uppdrag. 

Vår teoretiska utgångspunkt utgörs av begreppet plats (space) i 
Lefebvres (Lefevbre & Nicholson-Smith, 1991) mening. ”Platsen”, 
i detta fall ”förskolan” ses som en komplex social konstruktion, 
med materiella, mentala och sociala dimensioner baserad på värden 
och meningsskapande.  Vi uppmärksammar spänningsförhållande 
mellan dessa olika dimensioner, framför allt mellan den föreställda 
planerade platsen förskola, och den levda platsen, vilket vi ser som 
ett sammanhang för professionsdilemma. Den föreställda planerade 
platsen: motsvarar ett abstrakt platsbegrepp, en plats av planerare, 
experter, politiker exempelvis uttryckt i styrdokument, eller på lärar-
utbildningsnivå, (”the conceived place”). Den levda platsen: motsvarar 
vardagsliv, inkluderar också sociala dimensioner av tankar, känslor och 
erfarenheter (”the lived place”). 

Vi prövar dessa begrepp för en förståelse inte bara av ”förskolan” 
utan också av ”förskolläraren” och ”förskollärarens uppdrag”. Vi ser 
spänningsförhållandet mellan det föreställda planerade uppdraget- det 
som framgår av skollag, läroplan, av arbetsgivarens och den enskilda 
förskolans mål och riktlinjer och som förbereds i lärarutbildningen – 
och det upplevda, levda uppdraget i all sin komplexitet.

När intervjupersoner pratar om eller beskriver sitt uppdrag och, som 
i detta fall, talar om problem som är relaterade till förskollärares 
höga sjukfrånvaro menar vi att de också konstruerar sig själva som 
profession (se Persson och Tallberg Broman, 2016). De intervjuade 
förhåller sig i sina berättelser till varandra i fokusgruppen, till vem 
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som frågar och de riktar sina svar till en mottagare. Till exempel kan 
man förstå att många berättelser om de problem som förskollärare har 
då de ska utföra sitt uppdrag, riktas mot politiker och förvaltning för 
att få till stånd en förändring.  Berättelserna har i detta sammanhang 
en mottagare med förmodad makt och möjlighet att göra något år 
de förhållanden, som man upplever som problematiska. Utifrån ett 
maktperspektiv definierar de intervjuade sin sociala position i berät-
telserna. De olika gruppernas berättelser analyseras och förstås därför 
utifrån en teoretisk ram där begreppen social identitet (Tajfel, 2010) och 
praktikgemenskaper (Lave & Wenger, 1991/1999) ingår. 

Hur problem och utmaningar i förskollärares uppdrag uppfattas av olika 
personalgrupper, relaterar vi till social identity theory. Denna betonar 
att professionella gruppers attityder och beteende styrs av styrkan i 
medlemmarnas sociala identitet (Eckeskog, 2016; Tajfel, 2010). Vad som 
åberopas, vilka ord, begrepp och argument som används, kan förstås 
utifrån dessa teoretiska perspektiv. De synliggör vad som kan sägas och 
tänkas, men också vem som kan säga det, när och vilken auktoritet som 
tillskrivs det som sägs (Ball, 2006). 

I intervjuerna berättar intervjupersonerna för varandra om vem de 
är i detta sammanhang. De finns i en praktikgemenskap och utvecklar 
någon form av gemensam förståelse eller logik för hur man förstår sin 
verksamhet och sitt uppdrag (Lave & Wenger, 1991/1999). 

Vi börjar med en empirinära redovisning för att synliggöra de 
intervjuades röster och skriftliga kommentarer i kvalitetsplanerna. 
Redovisningen är innehållsligt tematiserad (Creswell, 2017) för att 
strukturera vad de intervjuade menar är bakgrunden till förskollärares 
höga sjukfrånvaro. Därefter presenterar vi de dilemman i förskollärares 
uppdrag som framträder i berättelserna och slutligen analyserar vi berät-
telserna i en större kontext utifrån forskning och teoretiska begrepp. 

Ökade krav – begränsa(n)de förutsättningar
Flera av de teman som redovisas nedan är sammankopplade till varandra 
i berättelserna men vi har urskilt de mest framträdande och betydel-
sefulla för vår studies syfte och forskningsfrågor. Vi börjar med den 
återkommande motsättningen mellan krav och förutsättningar för att 
utföra sitt uppdrag.
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Samtliga yrkeskategorierna menar att krav och arbetsbelastning har 
ökat för förskollärarna samtidigt som det inte ges tillräckliga förutsätt-
ningarna att uppfylla kraven.

 ” Över tid har kraven ökat med dokumentation och 
nya utvecklingsområden medan förskolorna har 
haft samma personalstyrka (förskolechef)

De intervjuade ger flera exempel på hur kraven på vad förskollärare 
ska göra i sitt uppdrag har ökat: styrdokument betonar ett förstärkt 
kunskapsuppdrag, ett systematiskt kvalitetsarbete som baseras på 
redovisningar och dokumentation, ansvar för kvalitetsutveckling 
och kompetensutveckling samt ansvar för alla barns rätt till stöd. 
Förskollärarna poängterar att de inte vill eller kan komma från sitt 
professionella ansvar, men att de behöver bättre förutsättningar. 

 ” Så samtidigt som Malmö stad jobbar väldigt mycket för att 
höja kvaliteten, vilket är jättebra, så får vi sämre och sämre 
förutsättningar att kunna göra det och den obalansen gör 
att man känner sig väldigt otillräcklig (förskollärare).

De intervjuade betonar att det finns en obalans mellan de ökade 
kraven och förutsättningarna att leva upp till de krav som ställs på 
förskollärarna. Glappet mellan krav och förutsättningar preciseras 
nedan i berättelser om förskollärarnas arbetssituation och utvecklingen 
av personalsituationen i förskolorna. 

Brist på förskollärare 
Samtliga av de intervjuade grupperna tar upp bristen på förskollärare 
och de konsekvenser som det medför. Samtidigt med att arbetsbe-
lastning och ansvar ökar för förskollärare finns det färre att bedriva 
utveckling och föra professionella samtal med. Förskollärarna blir 
ensamma i sitt ansvar:

 ” Brist på förskollärare gör att de blir ensamma med sin kunskap 
och i sitt ansvar att bedriva utveckling. Förskollärarna blir 
”ensamma” och har inga andra att samtala med (biträdande).

 ” Man blir väldigt utlämnad som ensam förskollärare. 
Och tyvärr så ser det ut så idag, (förskollärare).
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Förskollärarna berättar att de är känner sig ensamma i sitt ansvar då det 
finns ett ökat tryck på dem att leda kvalitetsarbetet.

 ” Nu är man glad om man har en (1) förskollärare på en förskola 
och i bästa fall barnskötare vilket gör att trycket på förskollärare 
blir ännu större för att leva upp till kvaliteten (förskollärare).

En aspekt av bristen på förskollärare berör den år 2016 genomförda 
organisationsutvecklingen. Genom att inrätta anställningar som biträ-
dande förskolechefer och förste förskollärare kommenterar samtliga 
yrkeskategorier att det skett någon form av dränering av kompetens i 
förskolan. De intervjuade menar att det är de duktiga, ledande och kompe-
tenta förskollärarna som fått dessa anställningar.

 ” De pålitliga och duktiga blir ledare (förste förskol-
lärare). På sikt är det kanske bra men på kort sikt 
innebär det stora svårigheter (förskolechef).

 ” Och många duktiga förskollärare blev ju förste förskol-
lärare eller tog chefsjobb istället (förskollärare).

Fler som är outbildade 
De intervjuade framhåller att det inte bara handlar om bristen på förskol-
lärare, det är en brist på kompetens i arbetslagen som helhet.

 ” Hälften av barnskötarna har ingen utbildning. 
Pedagogerna har ingen utbildning för att arbeta med 
barn. Kan inte läroplanen (förskolechef).

Intervjuerna bekräftar denna bild av personalsituationen som vi redogör 
för i kommande avsnitt. I intervjuerna uttrycker de olika personalka-
tegorierna att den här utvecklingen har lett till brist på kompetens i 
arbetslagen. Det är för få som har kompetens att bidra till kvalitetsut-
veckling. Förskollärarna berättar också att den höga andelen av outbildad 
personal gör att de känner sig än mer ensamma i sitt ansvar. Vem ska de 
kunna bolla idéer med, samtala med och planera verksamheten med i en 
förskola med få förskollärare och många outbildade?

Brist på vikarier 
Framför allt förskollärarna sätter den ovan redovisade personalsituationen 
i relation till bristen på vikarier.

 ” Alltså, det är ingen kontinuitet i personalen, vilket gör att de som 
är där slits ännu mer, vilket gör det ännu tuffare (förskollärare).
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Alla yrkeskategorier framhåller bristen på kontinuitet i personal-
grupperna på förskolan. Den bristande kontinuiteten sätts i samband 
med den ökade personalomsättningen och vad det betyder för 
arbetsmiljön på förskolorna. Förskolecheferna tar upp den osäkerhet 
det ligger i att inte veta hur personalsituationen ser ut när man 
kommer på morgonen. 

 ” Det finns en psykisk stress eftersom man 
inte vet hur dagen kommer att se ut: vem är 
sjuk, finns det vikarier (förskolechef).

Bristen på vikarier påverkar också andra aspekter av förskollärares 
arbetssituation, till exempel semestern. 

 ” Någon ska ha semester och en annan är sjuk två dagar, 
ja då blir det tyvärr ingen vikarie och vi får dra in 
semestern. Det är jättetråkigt. Semesterväxling – ja 
men när ska man ta ut den då? (biträdande).

Hög frånvaro 
De intervjuade ger en bild av personalsituationen på förskolorna 
som präglas av hög frånvaro. Denna bild bekräftas av de kvalitets-
planer som vi tagit del av. I kvalitetsplanerna från förskoleområdena 
framhålls att personalens frånvaro bidrar till diskontinuitet, 
otrygghet och ökad arbetsbelastning:

 ” Vid personalfrånvaro har vi svårigheter att hålla oss till vår 
plan med indelning av mindre barngrupper. Det skapar 
en otrygghet hos både barn och personal samt svårighet 
att möta det enskilda barnet (Kvalitetsplan, 2017).

I planerna lyfts också konsekvenser av personalbristen för möjlig-
heten att ha planerings- och reflektionstid:

 ” På grund av personals frånvaro samt ej schemalagd 
reflektionstid har reflektionstiden inte alltid 
gått att genomföra (Kvalitetsplan, 2017). 
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Avsaknaden av den kända personalen är särskilt problematisk i en 
verksamhets som förskolan, som bygger på närhet, omsorg och 
relationer till små barn. Både vad gäller konkreta omsorgshandlingar, 
som blöjbyten, som vad gäller samsyn och varaktiga relationer som 
grund för barns utveckling och lärande:

 ” Vid personalfrånvaro ökar belastningen av till exempel 
blöjbyten för personal på plats. (Kvalitetsplan, 2017).

 ” Vi har inte en genomgående gemensam barnsyn vilket 
kan göra det svårt att mötas i olika frågor kring vad 
omsorg innebär i praktiken. Vid personalfrånvaro 
kan rutinerna rubbas (Kvalitetsplan 2017). 

Svårigheten att mötas i diskussioner om vad omsorg och pedagogik 
innebär i praktiken, dvs. basen i förskoleverksamheten, relateras i 
ovanstående citat till personalfrånvaron. Den är också som framgått 
tidigare, en konsekvens av bristen på förskollärare och en stor andel 
outbildad personal. 

Stora barngrupper
De intervjuade relaterar förskollärares ansträngda arbetssituation till 
barngruppernas storlek men också till barns vistelsetider, 

 ” Det som personalen pratar om är barnantalet som ökar 
för att man ska få budgeten att gå ihop (biträdande).

Många av de intervjuade har lång erfarenhet och relaterar ofta till 
hur barngrupperna har förändrats över tid. Förskollärare berättar om 
förändrade arbetsvillkor i förskolan under den tid de arbetat. 

 ” Jag började jobba i Malmö 89 och kom från en annan 
kommun. En småbarnsavdelning var jag på då och jag 
tror att vi hade tio barn. Och sedan blev det 15-16 och 
efter några år så tyckte man att 18 var många och sedan 
blev det 19 och då tänkte man ”Herregud så många” och 
sen blev det 20 och just nu har vi 24 (förskollärare).

Förskollärarna är vardagsnära och ger flera exempel på hur barngrup-
perna har förändrats under de år de arbetat. 

 ” Ja mycket har förändrats och det är som ni säger (vänder sig 
till de andra förskollärarna) att barnen är här från klockan 
7 till klockan 5. Så det är jättelånga (dagar). Det är barn 
som kommer halv 7 och går hem kl. 5 (förskollärare).
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Förskollärarna relaterar barngruppernas storlek och barns vistel-
setider till sin arbetsmiljö med minskad andel förskollärare, fler 
outbildade och ökad personalomsättning. Någon menar att föräldrars 
arbetssituation har förändrats men att förskolan fortfarande lever 
kvar i det gamla.

 ” Nu är det så här: folk jobbar mycket och börjar jobba redan 
när barnen är ett år. Så såg det inte ut för några år sedan, 
då var det vanligare att barnen började vid ett och ett halvt 
eller tvåårsåldern. Vi hänger liksom inte med där, att vi är 
fler barn från tidigt på morgonen och under hela dagen.

I det sammanhanget resonerar förskollärarna också om den 
förändrade situationen med inskolningar av nya barn. 

 ” Vi har ju barn som ska sluta på dagen (fort, samma dag) 
och då ska det snabbt in någon ny. Ett barn kanske 
slutar samma vecka och då har man plötsligt kanske 
tre inskolningar under två veckor på en småbarnsav-
delning. Nu har vi inskolningar under hela året, så var 
det inte tidigare när jag jobbade (förskollärare).

I kvalitetsplanerna från förskolororna exemplifieras innebörden av 
stora barngrupper utifrån svårigheten för personalen att ha överblick 
och kunna garantera att inga barn kränks eller diskrimineras:

 ” Vi upplever att det är svårt att säkerställa att inget barn 
kränks eller diskrimineras då det är stora barngrupper 
och många möjligheter att gå undan där inte pedagoger 
hela tiden har överblick (Kvalitetsplan, 2017).

Otillräckliga personalresurser för barn i behov av särskilt stöd
Ett av de villkor som framhålls av förskollärarna är bristen på 
personalresurser för barn i behov av särskilt stöd. Man menar att det 
finns alltför små resurser till en grupp av barn som behöver få mycket 
omsorg och där anpassningar av den pedagogiska, sociala och fysiska 
miljön krävs:

 ” Man ska ju inte först tömma ut alla andra resurser, och sen 
kan man söka och uppge jättemycket saker hit och dit och 
sen får man kanske hälften av det man sökt (förskollärare).
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Hög personalomsättning
De olika yrkeskategorierna berättar om en hög personalomsättning 
och betonar olika orsaker till detta. HR, förskolechefer och biträ-
dande förskolechefer tar upp organisatoriska skäl, och vikten av 
bättre arbetsvillkor och möjligheten att få högre lön.

 ” Personal flyttar för att få högre lön och bättre 
villkor. Förskollärare flyttar till förskolor där 
det finns fler förskollärare, följer chefen vid en 
organisationsutveckling (förskolechef).

 ” Majoriteten slutar för att gå till andra arbeten, 
några flyr till privata förskolor som har mer 
praktiska förutsättningar och de får bättre möjlig-
heter att ersätta de som är sjuka (biträdande).

 ” Många passar på (att flytta på sig) nu när vi haft 
organisationsförändringarna (biträdande).

Det finns en hög omsättning av förskollärare, och de som flyttar på 
sig för att söka anställningar vid andra förskolor, kan bli belönade 
bland annat i form av högre lön. Förskollärare pekar på att det inte 
lönar sig att vara trogen sin arbetsgivare; de får inte högre lön eller 
några andra fördelar av att vara kvar hos sin arbetsgivare. 
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Dilemman i uppdraget 
Som framgår av den tematiserade presentationen ovan framhåller de 
intervjuade olika aspekter som bakgrund till hög sjukfrånvaro, ökad 
personalomsättning och psykisk ohälsa för förskollärare. 

Berättelserna uttrycker den sociala position som intervjupersonerna har 
i organisationen. Det gör att perspektiven kan skifta beroende på vilken 
grupp som intervjuas, från chefernas ledningsposition till förskollärarnas 
berättelser om vardagen på förskolorna. Det finns en samstämmighet i 
berättelserna, men också vissa skillnader som vi återkommer till nedan. 

Berättelserna ger oss inblick i hur förskollärares vardag präglas av dess 
villkor och förutsättningar. Nedan kommer vi att analysera dessa förhål-
landen som dilemman i förskollärarnas uppdrag och yrkesutövande. 
Dilemman betecknar då upplevda svårigheter att utöva sitt förväntade 
uppdrag. I dilemman ingår att man tvingas prioritera och därmed också 
välja bort något som man upplever som väsentligt i det egna yrket, i det 
professionella uppdraget. 

Fyra komplexa dilemma i förskollärares uppdrag återfinns tydligt i vårt 
material. Det är breda och delvis överlappande:

 » Gränslöshet och utsträckt lojalitet
 » Ansvar utan egen kontroll
 » Ledarskap och legitimitet för förändrat uppdrag
 » Samsyn och gemensamma förhållningsätt

Vi börjar med att redovisa dilemman som berör gränslöshet och 
utsträckt lojalitet. 

Dilemma: Gränslöshet och utsträckt lojalitet
Förskollärarna berättar om hur arbetet i förskolan upptar deras energi 
och tankar även i privatlivet. För några av dem går det inte att koppla av 
från arbetet även om de själva är sjuka eller hemma för vård av barn.

 ” Ja men det är stressigt också att vara borta. Jag kan inte slappna 
av när jag är sjuk eller vabbar. Så jag måste ha koll och ringer 
och kollar av: det är det samtalet, prata med den mamman 
och nu glömde vi det där och kom ihåg att …(förskollärare).

Förskollärarna berättar att det ofta handlar om att välja bort något (gå 
på rast, ha reflektionstid) eftersom ansvaret ligger på dem att se till att 
det fungerar på avdelningen eller förskolan. Vi tar del av berättelser som 
uttrycker en stark lojalitet gentemot kollegor och barn. 
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Förskolläraren berättar om uppdragets gränslöshet och beskriver 
vad vi kallar för en utsträckt lojalitet med förskolan, sina kollegor 
och med barnen. Dilemmat handlar om att låta barnen komma 
först, även om det går ut över ramen för arbetet och det egna 
personliga välbefinnandet.

 ” Småbarn har ju andra behov också så man väljer att 
sitta här med barnen med en kopp kaffe. Man väljer att 
komma tidigare och att gå senare, man väljer att inte 
ha rast och så är det dygnet runt. Barnen är trötta och 
vi är trötta. Det är som en ond cirkel (förskollärare).

Man uppfattar arbetet och uppdraget som gränslöst och dilemmat 
belyser svårigheten att avgränsa sina arbetsuppgifter. Förskollärare 
berättar om lojalitetskonflikter. De tvingas prioritera mellan 
önskvärda uppgifter och som citatet visar, att de prioriterar 
barnens välbefinnande framför sitt eget. Lojalitetskonflikter 
uppstår mellan olika angelägna och prioriterade uppgifter. 
Gränslösheten hör också samman med den mängd av olika 
uppgifter som förskollärare har. En av förskollärarna benämnde 
det som att förskollärare i hög grad sysslar med ”kvinnouppgifter” 
på förskolan. Det innebär att de i förskolans vardag ska städa, 
tvätta och sköta andra sysslor, samtidigt som de ska var ledande i 
arbetet med barnen, bedriva utvecklingsarbetet, vara handledare 
åt outbildad personal och vara ansvarig för uppdragets kärna: 
barnens lärande och utveckling.   

Förskollärarna berättar om en arbetssituation som ständigt går ut 
på att ta ett vidgat ansvar och lösa problem: ”Vi är problemlösare” 
är ett återkommande uttryck i intervjuerna, och förskollärarna 
beskriver hur de känner sig ansvariga för att lösa problem som 
de menar inte har med det professionella uppdraget att göra, till 
exempel praktiska problem i förskolan som hör ihop med skötsel 
och drift. 

Dilemman: Ansvar utan kontroll
I glappet mellan förskollärares ansvar och förutsättningarna att 
uppfylla uppdraget uppstår en rad dilemman. Att ha ansvar och 
ständigt försöka lösa problem som man inte kan förutse, eller 
har kontroll över, leder till osäkerhet och upplevelser av brist 
på kontroll över det egna arbetet på förskolan. Det kommer till 
exempel till uttryck i osäkerhet om man kan genomföra det som 
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planerats, om man kommer få tid för planering och reflektion, 
och om att handleda outbildad personal och kunna lita på att 
vikarien förstått informationen.

Att planera – men kunna genomföra? 
Ett återkommande problem är att man måste ”täcka upp för 
varandra” då personal är frånvarande. När det saknas personal 
så måste de hjälpa varandra på avdelningarna. Den planering 
man gjort för barnen på den egna avdelningen får då läggas åt 
sidan, för att man ska kunna lösa den akuta situationen på andra 
avdelningar. De intervjuade förskollärarna ger flera exempel på 
att detta är återkommande i deras vardag.  Det är en upplevelse 
av ansvar och osäkerhet utanför den egna kontrollen hur man än 
söker säkra detta.

 ” Man får den här känslan av att ”Ja hur ska 
denna vecka se ut?” (förskollärare). 

Det leder till en osäkerhet i hela organisationen på förskolan 
och ständiga ad-hoc-lösningar på akuta problem.  Bristen på 
kontinuitet i personalgruppen handlar både om den långsiktiga 
planeringen, till exempel vilken personal det kommer att vara på 
avdelningen nästa termin och den kortsiktiga planeringen, till 
exempel att man får rotera personal på morgonen för att täcka 
upp för frånvaro. Erfarna och rutinerade förskollärare kan lösa 
detta genom att använda sin erfarenhet, men upplever det som 
slitsamt, inte minst eftersom personalsituationen leder till ett 
ökat antal relationer till barn och föräldrar.

Tid för reflektion, planering och 
dokumentation – täcka upp för frånvaro
Brist på förskollärare, ökad personalomsättning, en hög andel 
av outbildad personal och bristen på vikarier vid frånvaro leder 
till svårigheter att upprätthålla kontinuitet i personalgruppen 
och ta det ansvar man också själv förväntar och önskar. Vid 
frånvaro får personalen täcka upp för varandra, vilket innebär 
att andra uppgifter som har att göra med den mer långsiktiga 
planeringen får komma i andra hand, till exempel planerings- 
och reflektionstid. 

 ” Att man känner att man (inte) kan få vikarier, 
att man inte kan få planeringstid när det är 
tänkt, utan att den faller bort för att man måste 
täcka upp för frånvaro (förskollärare). 



34 | Förskoleförvaltningen | Rapport - Hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa

Förskollärare berättar att de inte tar ut sin tid för verksamhets-
utveckling och planering eftersom de upplever att situationen på 
förskolan kräver att de är närvarande bland barnen.

 ” Det känns inte hållbart att lämna avdelningen för att jag 
ska gå ifrån en stund och jobba vid datorn (förskollärare).

De låter bli att planera eller frångår de aktiviteter som man planerat 
att genomföra:

 ” Planeringstiden är ju en av de viktigare grejorna. Får man 
det att funka så. Det är en de mer stressande grejorna tycker 
jag. Ska man ha ett uppdrag som vilar på forskning och 
dokumentationer så måste det finnas tid för det. Då kan man 
inte hålla på att låtsas, det får kosta tid och pengar, men det får 
det ju inte göra. Man kan inte hålla på att låtsas att folk ska ha 
planering på avdelning med 20 barn runt sig (förskollärare).

Att utveckla kompetensen – delta i kompetensutvecklande 
insatser – lösa situationen på förskolan 
De intervjuade menar att personalsituationen hindrar dem från att 
delta, i den utsträckning som de skulle vilja, i de kvalitetshöjande 
insatser som erbjuds, till exempel utbudet av fortbildning och kurser:

 ” De anordnar ju kurser men vi kan inte gå på dem, vi får ju 
inget folk (vikarier) så det faller platt någonstans (förskollärare).

Förskollärarna uttrycker att det erbjuds kurser och fortbildning av 
hög kvalitet och som de skulle vilja delta i, men att de istället tvingas 
prioritera akuta situationer på den egna förskolan.  Men det räcker 
inte med att delta i kompetensutveckling, dessa insatser ska ju leda till 
en kvalitetsutveckling på förskolan och här kan förskollärarna stöta 
på motstånd:

 ” Och kommer man iväg så har man inte möjlighet att 
förverkliga de här sakerna för trycket är enormt (förskollärare).

Att handleda outbildad personal – att 
kunna lita på deras kompetens
Förskollärarna ger flera exempel på att de får vara handledare till 
outbildad personal. De ska introducera dem i förskolans arbetssätt, 
rutiner, förhållningssätt mm. Men de måste också vara väldigt 
konkreta med vad outbildad personal och vikarier får och ska göra 
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på förskolan. Man ger uttryck för att det är svårt att introducera och 
instruera ny personal, inte minst uppstår det kommunikationssvårig-
heter, då många av de outbildade inte har svenska som modersmål. 

 ” Många gånger vet jag inte om de har 
förstått vad jag sagt (förskollärare).

Den osäkerhet som det innebär att inte veta om den outbildade 
personalen har förstått gör att förskolläraren inte fullt ut kan 
fokusera på sina arbetsuppgifter och då lita på att vikarien gör sina 
arbetsuppgifter.

Dilemma: Ledarskap och legitimitet för förändrat uppdrag 
Förskolan är inne i förändringsprocesser på flera sätt. Nationellt 
reformeras förskolan med ett tydligare pedagogiskt uppdrag. 
Ansvars- och arbetsfördelning inom personalgruppen har tydlig-
gjorts, som tidigare avsnitt behandlat. Vi ser också i materialet 
krockar mellan olika traditioner i förskolan och exempel på försko-
lekulturer, som bejakar eller alternativt förhåller sig mer tveksamma 
till förskolans och förskollärarens förändrade uppdrag. 

Ett dilemma som är kopplat till förskolans kulturer är frågan om 
förskollärarens legitimitet och uppdrag att leda arbetslaget. Även 
här kan vi se att de sociala positionerna har betydelse för vilka 
berättelser som intervjupersonerna formulerar. Intervjupersoner 
pratar om att det inte är så lätt för förskolläraren att ta ledaransvaret 
på förskolan. Svårigheten för förskollärarna att ta ledaransvar 
bottnar, enligt intervjupersonerna, i en kultur där skillnader mellan 
olika yrkeskategorier inte framhålls. Den ansvarsfördelning mellan 
förskolläraren och arbetslaget som uttrycks i styrdokument kommer 
inte till uttryck i praktiken. 

 ” Det finns en kultur som motverkar att förskol-
läraren kan ta ledningen (biträdande).

Begreppet kulturer, och uppmärksammandet av olika förskolekul-
turer, olika sätt att förhålla sig, i olika förskolor, lyfts i samtalen fram 
för allt av HR gruppen och förskolecheferna. Begreppet lyfts vid 
några tillfällen också av förskollärarna, bland annat i resonemang 
om föräldrars förväntningar på förskolan, då många kan ha mycket 
liten erfarenhet av förskola från sin egen bakgrund. Här exempli-
fieras krockar i förväntningarna på förskolan och dess uppdrag.
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Fokus på omsorg och omhändertagande – fokus på utbildning 
De olika yrkeskategorierna resonerar om att förskollärarna befinner sig 
i en situation då det ställs andra krav på dem än tidigare. Införandet 
av reviderad läroplan med en tydligare kunskapsinriktning utmanar en 
vårdande tradition. Till detta tillkommer förändrade förutsättningar 
som blottlägger och synliggör brister. 

 ” Kulturen är en omhändertagande och vårdande 
kultur och så kommer en ny läroplan med helt annan 
inriktning. Med en slimmad organisation så kan 
man inte skydda varandra på samma sätt (HR).

Det har enligt dessa berättelser funnits en omhändertagande kultur 
som skyddat medarbetarna, nu kan man inte göra det på samma sätt 
längre med en situation som ställer större krav på varje medarbetare. 
Det som av intervjupersonerna benämns som den vårdande kulturen 
berör också hur personalen förhåller sig till varandra vid frånvaro. 

Berättelserna utgår från de intervjuades yrkeserfarenheter och sociala 
positioner och tar fasta på den förskjutning som skett från omsorg till 
utbildning. Det är en förskjutning som enligt intervjupersonerna inte 
bara berör förskollärares uppdrag och relationerna till barnen utan 
också, vilket framgår av ovan, personalens relationer till varandra. 

Dilemma: Samsyn och gemensamma förhållningssätt 
Förskollärarna betonar det ömsesidiga beroende som personalen har 
av varandra för att få en samsyn i arbetslaget. 

 ” Viktigt att man drar åt samma håll, att man har samma tankar. 
// Det är klart att vi har diskuterat genom åren, det måste 
vi ha gjort eftersom vi har en sådan samsyn (förskollärare)

För förskollärarna är ett fungerande arbetslag en väldigt viktig del av 
den totala arbetsmiljön och en förutsättning för ett bra pedagogiskt 
arbete. När det råder samsyn som baseras på gemensamma kunskaper 
och diskussioner i arbetslaget ges förutsättningar för förskolläraren att 
utföra sitt uppdrag. 
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Vikten av samsyn, och problemen när den saknas, uttrycks tydligt även 
i kvalitetsplaner från förskoleområdena. Personalomsättningen och 
personalens varierade kunskaper och utbildning för arbete i förskolan 
bidrar till problematiska villkor, med avsaknad av gemensam bas och 
syn på uppdraget, på kunskap, lärande, barn och föräldrar.

 ” Förskolan behöver utveckla ett professionellt förhåll-
ningssätt och ett respektfullt bemötande mot barn, 
vårdnadshavare och kollegor (Kvalitetsplan, 2017). 

 ” Vi saknar ett gemensamt förhållningssätt som genomsyrar 
förskolan. Det är viktigt att lyfta värdegrundsfrågor för att 
på så sätt öka det gemensamma förhållningssättet.  Förskolan 
saknar ledord och det är en svaghet för oss för det ger 
ingen gemenskap och samsyn (Kvalitetsplan, 2017). 

 ” Förskolan har ett stort behov av att utveckla gemen-
samma värden och fortsätta reflektera kring förskolans 
uppdrag, värdegrundsfrågor, barnsyn och förhåll-
ningssätt på ett djupare plan.  (Kvalitetsplan, 2017).

Arbetslaget är det nav kring arbetet cirklar – ”det måste fungera” som 
en av förskollärarna uttryckte det. Här framhålls de täta relationer som 
utvecklas mellan personal i arbetslagen och hur beroende man är av 
varandra för att skapa samsyn.

 ” Ja ett bra arbetslag är A och O. Att man är trygg 
och stabil i det. Då hjälps man åt på ett annat sätt. 
Har man ett trivsamt och närvarande arbetslag så 
är det så klart en stor fördel (förskollärare).

I kvalitetsplaner lyfts att samsynen berör förhållandet mellan omsorg 
och utbildning

 ” Förskolan behöver lyfta, konkretisera och reflektera över vad 
hela förskolans uppdrag innebär. Förskolan behöver lyfta 
omsorgs- och rutinsituationerna och se dem som en värdefull 
del och tid av dagen och en situation likvärdig med pedagogiskt 
planerade aktiviteter, för att t.ex. undvika löpande-band-
princip på blöjbyte eller matsituation (Kvalitetsplan, 2017). 
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Att känna sig otillräcklig – reaktioner 
på arbets- och personalsituationen
Förskollärarnas berättelser om sin arbetssituation och yrkesutövandets 
villkor innehåller ofta beskrivningar av de känslor som väcks. De 
intervjuade förskollärarna ger tydligt uttryck för att uppdraget innebär 
en stark dimension av känslomässigt engagemang. Känslan av otill-
räcklighet och frustration och av att inte förmå ge barnen tillräckligt 
stöd är stark i förskollärarnas problembeskrivning. 

En känsla av otillräcklighet
Svårigheten att utföra sitt arbete utifrån de egna ambitionerna med 
yrket skapar en känsla av otillräcklighet, vilket framhålls på flera sätt 
av de intervjuade förskollärarna:

 ” För att man känner sig otillräcklig. Det var inte detta 
man ville när man började arbeta (förskollärare).

De upplever att de inte räcker till för att uppfylla de krav som ställs på 
dem och som de också ställer på sig själva. Följande dialog mellan två 
av de intervjuade förskollärarna belyser detta:

 ” B. Man känner sig inte nöjd när man går därifrån. 
A: Man skulle vilja mer. 
B. Ja en jättejobbig känsla. Man känner att man inte har 
gjort det man skulle vilja göra idag (förskollärare)

Förskollärare berättar om en hög känsla av stress inför mängden 
arbetsuppgifter och svårigheten att vara mentalt närvarande:

 ” Ibland är man inte närvarande fastän man är närvarande 
för man tänker att sedan ska jag göra det och det och 
det, och sedan får jag inte glömma det, men jag gör det 
sedan, men nu gör vi detta och … (förskollärare).

Stress och inte tillräcklig återhämtning
Förskollärare berättar om en arbetssituation där allting ”går i ett”. Det 
finns få tillfällen till återhämtning och tillfällen att pusta ut. Ibland 
används rutinsituationer som att vila med barnen eller att hämta 
matvagnen som sådana återhämtningspauser som är nödvändiga för 
att orka med. Arbetsbelastningen och personalsituationen kan få till 
följd att man inte alltid tar sin reflektionstid, inte hinner med raster 
eller väljer att planera i barngruppen.
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Att en hög total arbetsbelastning leder till stressreaktioner 
och utmattning är väldokumenterat i forskning (se tidigare 
avsnitt). Så här berättar en förskollärare om hur stressen kan 
ta sig uttryck:

 ” Då kände jag att jag pressade mig så mycket att jag 
… fixade inte att köra hem till exempel. Jag var så 
stressad och så labil det inte funkade riktigt. Då sade 
xx jag kanske skulle fundera på att skola om mig till 
ett nytt yrke. Men det är helt uteslutet för jag ser mig 
inte som något annat än pedagog (förskollärare).

Frånvaro kan också uppfattas som en strategi och möjlighet 
till återhämtning för den personal som inte orkar. Ett sätt att 
skapa återhämtning.

 ” Om du är hemma denna vecka så 
är jag hemma nästa (HR).

 ” Arbetssituationen kan vara så att man måste stanna 
hemma en dag i månaden för att orka med (HR).
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Vilka bakgrundsfaktorer 
berörs i intervjuerna?
Vi ska här redovisa ett urval av bakgrundsfaktorer som 
lyfts fram i fokusgruppsintervjuerna, som orsaker till hög 
sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa. Vi kommer översiktligt 
beröra följande rubriker: förskollärare som ett bristyrke, 
andelen förskollärare i förskolan, personalomsättning, 
barngruppens storlek och antal barn per förskollärare, och 
avslutningsvis andelen som saknar utbildning att arbeta med 
barn. Avsnittet syftar till att fördjupa tidigare resonemang om 
förutsättningarna för och dilemma i förskollärares uppdrag och 
att koppla intervjuerna till statistik och tidigare redovisningar. 

Förskollärare ett bristyrke
Förskollärare motsvarar sedan en längre tid ett bristyrke. Det 
finns alltför få förskollärare i förhållande till behovet och 
andelen med förskollärarexamen skiljer sig åt mellan olika 
kommungrupper. Högst andel har gruppen ”kommuner 
i glesbefolkad region”, 57 procent, medan ”förortskom-
muner till storstäder” och ”storstäder” har lägst andel, 35 
procent. Detta mönster bidrar till bristande likvärdighet och 
olikartade förutsättningar för genomförande av förskolans 
uppdrag. Det förstärker skillnader i barns uppväxt-, utveck-
lings- och lärandevillkor snarare än att motsvara förskolans 
ambition att verka kompletterande och utjämnande. SCB – 
Arbetskraftsbarometern (2018) uppger att förskollärare är det 
yrke som största andelen arbetsgivarna har svårast att rekrytera. 
(80 % uppger förskolläraryrket som största bristyrket).

Andelen förskollärare, andelen lärare, behöver höjas betydligt 
i förskola och skola och rekryteringen underlättas. Skolverket 
kommenterar efter sin nya lärarprognos (2017b) att rekry-
teringsbehovet är större än väntat, framför allt beroende på 
befolkningsutvecklingen. Största behovet återfinns i grund- 
och förskola.
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Skolverkets GD Peter Fredriksson kommenterar:

 ” Jag hoppas att fler ser att läraryrket är fantastisk. Lärarna 
har dessutom haft en positiv löneutveckling de senaste 
åren. Samtidigt räcker det inte för att få fler att välja yrket. 
Lärarna behöver också få en rimlig arbetsbörda och 
goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Från statens 
sida måste vi fortsätta satsa på kompetensutveckling 
och ta till vara nyanländas lärarkompetens //….//

 ” Det måste bli attraktivare att vara lärare och då måste 
alla med inflytande i skolan, inte minst lärarnas 
arbetsgivare, se till att skolan är en attraktiv arbets-
plats. Det är avgörande för att fler unga ska vilja bli 
lärare och för att engagerade och kompetenta lärare 
som lämnat yrket ska komma tillbaka (Skolverkets 
GD Peter Fredriksson, Skolverket 2017b).

SKL (2018a) framhåller i sin rapport om skolans rekryteringsut-
maningar att lärarbristen är som mest omfattande i förskola och 
grundskola. Inom de närmaste åren behöver förskolan rekrytera 
cirka 20 000 heltidsarbetande lärare. För att fylla det långsiktiga 
behovet behöver 70 700 förskollärare examineras fram till 2029. 
Den beräknade examinationen ligger dock på 39 100 personer, 
enligt Skolverket (Skolverket 2017a). Alltså ett underskott på drygt 
30 000. Denna brist på utbildad personal, för förskolans del både 
förskollärare och barnskötare, sammanfaller i tiden med ett stort 
behov av utbyggnad av förskolan. Det sker en ökning av antalet 
barn och unga i hela utbildningssystemet på samma gång – från 
förskola till vuxenutbildning. Kommunerna ska inte bara lösa 
de aktuella problemen, de står inför behovet av en utbyggnad av 
förskolor och skolor. Bara de närmaste åren kommer över 600 nya 
förskolor och 300 nya skolor att behöva byggas i Sverige för att 
rymma alla. Utvecklingen sker också från ett läge då antalet barn 
i svensk förskola och skola redan ökat kraftigt de senaste åren 
(SKL, 2018b, s. 13). 
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SKL påpekar oktober 2018 att rekrytering av nyutbildade inte 
kommer att vara tillräckligt för att möta kompetensbehoven: 

 ” Det behövs även utvecklingsmöjligheter för redan anställda 
medarbetare – däribland vägar till fullgjord barnskötarut-
bildning för anställda utan utbildning för att arbeta med barn, 
samt vägar till förskollärarexamen för erfarna barnskötare. 
SKL har skickat in en skrivelse till regeringen om behovet av 
fler vägar till förskollärarexamen, bland annat med ett konkret 
förslag om utvidgning av VAL, den statliga satsningen 
på vidareutbildning av lärare utan examen. https://skl.se/
skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/forskolafri-
tidshem/forskola/forskolanskompetensforsorjning.14794.html

Lärarförbundet genomförde 2018 en enkätstudie till förskolechefer 
som visade hur förskolechefernas tid och engagemang sugs upp av 
dessa bristförhållanden. En stor del av arbetstiden för förskolech-
eferna ägnades åt rekryteringsprocesserna och konkurrensen mellan 
arbetsgivarna om förskollärarkraften var – och är – stor. Sex av tio 
förskolechefer uppgav att de måste lägga sin arbetstid på annat än 
det pedagogiska ledarskapet. Förskollärarbristen och svårigheten 
att rekrytera förskollärare är en orsak till detta, och 70 procent av 
cheferna såg just rekryteringen av förskollärare som det största 
problemet (Lärarförbundet, 2018b).

Andelen förskollärare

Tabell 3. Anställda, andel (%) årsarbetare med 
förskollärarexamen i Malmö och i riket (inom parantes)
Variabler 2014 2015 2016 2017
Andel anställda (%) årsarbetare 
med förskollärarexamen

35 (43) 33 (42) 28 (39) 29 (40)

Källa: Skolverket 2018a Statistik. https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik

Skillnaderna i andel förskollärare i förskolan är stor mellan 
kommunerna i Sverige. 2017 hade exempelvis Hammarö kommun 
högst andel med 75 % förskollärare, Ovanåker och Sunne har 71 
respektive 70 %, medan kommuner som Vallentuna och Värmdö 
ligger i den lägre delen av skalan med 21 % respektive 20 % och 
Ydre kommun lägst andel på 16 %. I Malmö är andelen årsarbetare 
med förskollärarexamen 29 % år 2017. 
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I Malmös egen statistik redovisad i förskolebladen anges andelen 
förskollärare av pedagogiska personalen. Andelen varierar mellan de 
olika utbildningsområdena så att Innerstaden har högst andel med 36, 
6 % och utbildningsområde Söder lägst med 31,2 %. Dessa skillnader 
har också påvisats i tidigare årsredovisningar från Malmö Stad under 
många år, och skillnaden har blivit tydligt mindre. 

Andelen förskollärare påverkar arbetsinnehåll och förhållandena för 
de som är verksamma. Forskning redovisar hur andelen förskollärare 
påverkar innehållet i förskollärarens professionsutövning. En minskad 
andel förskollärare bidrar också till att fler vill lämna yrket, då man 
saknar kollegor med samma utbildning och förståelse för förskolans 
verksamhet (Myrvold, 2014; Steinnes, 2014). 

Skolinspektionen framhäver i sin slutrapport (2018) att förskolor med 
hög kvalitet har färre barn per anställd och en högre andel förskol-
lärare. Persson (2015a) menar att fördelningen av förskollärare i 
relation till befolkningsgruppernas socioekonomiska status nationellt, 
i kommunerna och i upptagningsområdet är viktiga indikatorer för 
förskolans likvärdighet. Förskolepersonalens utbildningsnivå och 
möjlighet till kvalificerad kompetensutveckling redovisas vara de 
viktigaste villkoren för en likvärdig förskola. En hög utbildningsnivå 
ger en ökad pedagogisk medvetenhet, förmåga till komplex reflektion 
över pedagogiska situationer samt ett ökat engagemang och förståelse 
av sitt uppdrag. Dessa aspekter framhåller Persson som kritiska 
områden för förskolans kvalitet. 

Betydelsen av andelen förskollärare på förskolorna uppmärk-
sammades särskilt vid bearbetningen av förskolenkäten till 
vårdnadshavarna till barn i Malmö förskolor 2017. Detta för att se 
”om det fanns ett samband mellan vårdnadshavarens upplevelse 
av verksamheten och andelen förskollärare på förskolan, då denna 
yrkeskategori har ett särskilt ansvar enligt läroplanen. För nästan 
samtliga frågor i enkäten visade analysen också på ”ett tydligt positivt 
samband mellan andelen förskollärare på förskolan och i vilken grad 
vårdnadshavarna där instämmer med påståendena. Det starkaste 
sambandet kan ses för ”Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén i 
mitt barns förskola” (se figur 1) och ”Jag skulle rekommendera mitt barns 
förskola till en annan förälder”.
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Samband mellan påståendena ”Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén i mitt barns förskola” 
och ”Jag skulle rekommendera mitt barns förskola till en annan förälder”.  
Källa: Förskolenkäten, Förskoleförvaltningen, Malmö 2017a.

Personalomsättning
Personalomsättningen i procent representerar antalet slutade vidarean-
ställda medarbetare i förhållande till medelantalet tillsvidareanställda 
medarbetare under respektive år. Personalomsättningen representerar 
de tillsvidareanställda medarbetare som avslutat sin anställning 
inom förvaltningen till förmån för anställning i annan förvaltning 
inom Malmö stad eller annan arbetsgivare. Medarbetare som byter 
yrkeskategori eller byter anställning inom förvaltningen räknas inte 
in som började eller slutade och utför därmed inte heller en del av 
personalomsättningen3.

Detta innebär att de som lämnat en förskola för att börja på en 
annan inom Malmö kommun, inom förskolförvaltningen, inte 
räknas in. För barnen och för kollegorna på förskolan kan då den 
reella siffran för personalomsättning vara högre än som anges här. 
Personalomsättningen har ökat under senare år, den var exempelvis 
9,4 procent år 2014 och år 2017 15,1 procent. För förskollärargruppen 
var personalomsättningen under år 2017 21, 2 vilket innebär en tydlig 
ökning mot tidigare år. 2014 låg den på 12,0 %, och år 2015 på 13,9%. 

3 Presentation: Malmö Stad, Förskoleförvaltningen, 2018 10 22- HR Controller Sandra Jarl:” Ändrad 
bild av personalnyckeltal – Personalomsättning
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Gruppen pedagoger, som inte har specifik utbildning för det 
uppdrag eller den verksamhet de nu arbetar inom, har högre perso-
nalomsättning. Gruppens personalomsättning ligger betydligt över 
genomsnittet i kommunen liksom över genomsnittet i förskolan. År 
2017 låg siffran på 24,6  %. 

Tabell 4: Personalomsättningen inom 
Förskoleförvaltningen, Malmö 2014-2017

2014 2015 2016 2017
Förskoleförvaltningen 9,4 13,9 12,2 15,1
Barnskötare 6,7 6,7 7,8 12,4
Pedagog 19,9 24,9 20,5 24,6
Förskollärare 12,0 13,9 17,9 21,2
Förste förskollärare * * * 3,5
Bitr. förskolechef * * * 15,2
Förskolechef 7,1 10,9 8,4 5,5

* Yrkeskategorierna skapades och infördes i samband med organisationsutvecklingen i maj 2016. 
Källa:4Från Presentation: Malmö Stad, Förskoleförvaltningen, 2018-10-22. HR Controller Sandra 
Jarl: Ändrad bild av personalnyckeltal – Personalomsättning.

Hög personalomsättning kan ha flera bakgrunder, som ökad tillgång 
på motsvarande arbete, hög konkurrens om arbetskraften, möjlighet 
att uppnå fördelar med byte av anställning. Siffrorna kan också 
representera bristande trivsel eller att vederbörande sökt sig till andra 
yrkesområden. Bakgrunden till de siffror vi ser här har vi ingen säker-
ställd kunskap om. För förskolan är en kontinuitet i personalen och i 
relationerna till barnen av särskilt värde, förutsatt att det är en positiv 
barn- och arbetsmiljö med positiva relationer (Persson, 2015b). 

De viktigaste arbetsvillkoren i förskolan utgörs av personalomsättning, 
lokaler, lönenivåer och planeringstid, samt personaltäthet och 
barngruppernas storlek. De två sistnämnda är av särskild betydelse för 
de yngsta barnen framhåller Persson (2015a, s. 44). 

I Bjørnestad och Samuelsson (2012) forskningsöversikt om förskola 
för barn mellan 1-3 år menar forskarna att förskolor av hög kvalitet 
kännetecknas av god personaltäthet med begränsad personalomsättning 
och välutbildad personal. I en annan forskningsöversikt summeras 
studier om betydelsen av förskolepersonalens utbildning och kompe-
tensutveckling för barns lärande och utveckling (Eurofound, 2015). 
Rapporten lyfter fram att personalens utbildningsnivå och möjlighet 
till kontinuerlig kompetensutveckling till viss del kan förklara positiva 

4 Från presentationen: ”I september 2018 genomfördes en koddelsändring i Malmö stads datalager 
för personalstatistik (Sigma). Denna koddelsändring fick genomslag på beräkningen av medelantal 
anställda och därmed förändrades personalomsättningsnyckeltalets resultat, nu, framöver och 
historiskt”.
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effekter av interaktionen mellan förskolepersonal och barn. Utbildning 
och kompetensutveckling ger högre pedagogisk medvetenhet och 
förståelse av sitt uppdrag. En hög utbildningsnivå ger förutsättningar 
för förskolepersonal att utveckla pedagogiska processer av hög kvalitet. 
Speciellt har detta betonats som viktigt för de allra yngsta barnen i 
förskolan (Albæk Nielsen & Nygård Christoffersen, 2009; Bjørnestad 
& Pramling Samuelsson 2012).

Barngruppens storlek och antal barn per förskollärare 
Särskilda riktlinjer för gruppstorlek presenterades av Skolverket år 
2016. För barn mellan 1 och 3 år är riktmärket för barngruppers 
storlek 6 till 12 barn, och för barn mellan 4 och 5 år 9 till 15 barn. 
Skolverksmaterialet innehåller bland annat verktyg för att göra en 
barnkonsekvensanalys som utgår från barnens behov, personalens 
kompetens, personaltäthet och lokalernas utformning (Skolverket, 
2016). År 2018 låg flertalet kommuner över genomsnittet för 
Skolverkets angivna riktmärken. (Medel på 12,4 respektive 15,4). 

Konsekvenserna av gruppstorlekarna på förskolans verksamhet 
har studerats i ett större forskningsprojekt av Williams, Sheridan 
och Pramling Samuelsson (2016). De konstaterade att omfattande 
gruppstorlekar påverkade den pedagogiska verksamheten negativt och 
bidrog till att läroplanens intentioner inte kunde uppfyllas. Planerade 
pedagogiska aktiviteter har fått ställas åt sidan och omvårdnad och 
tillsyn av barnen har fått första prioritet. Forskarna betonar att med 
dessa stora variationer i gruppstorlek så skapas en ojämlik förskola, 
med olika förutsättningar att möta förskolans uppdrag. De visade 
också att barn lär och utvecklas bättre i mindre grupper. Variationen 
mellan olika förskolor är konstaterat stor, vilket ger påtagligt olika 
villkor för förskolläraren och för den pedagogiska verksamheten på 
olika förskolor. 

I en tidigare studie (Persson & Tallberg Broman, 2016) ställde vi 
frågor till såväl yrkesverksamma i Malmö kommun som lärarstudenter 
vid förskollärarutbildningen i Malmö om bland annat vilka problem 
de uppfattade som de stora utmaningarna i sitt yrke.  Vad är problem 
och utmaningar? Är svaren relaterade till vilken yrkeskategori som 
uttalar sig, eller är det kanske relaterat till det område man arbetar 
i? Alternativen var öppna, den som besvarade enkäten formulerade 
själv svaret som vi sedan kategoriserat och redovisar efter frekvens. 
Resultaten är tydliga och första och andra val desamma för alla 
grupperna – stora barngrupper och tidsbrist.
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Tabell 5. Vilka problem uppfattar du som 
de stora utmaningarna i ditt yrke?
Förskollärare Stora barngrupper 

28,1 %
Tiden räcker 
inte till 20,0 %

Övrigt 8,1 %

Barnskötare Stora barngrupper 
23,3 %

Tiden räcker 
inte till 14,4 %

Personalen outbildad/
dålig/frånvarande 6,8 % 

Pedagoger Stora barngrupper 
29,4 %

Tiden räcker 
inte till 17,6 %

Ekonomiska begräns-
ningar, lönen 11,8 %

Källa: Persson & Tallberg Broman, 2016

Uppdelat på vilket område man arbetar i, hög- mellan- eller 
lågresurs så var mönstret ungefär detsamma. Den skillnad som 
förelåg var att de som var verksamma i lågresursområde lyfte 
fram som alternativ tre ”För mycket om de vuxnas problem, 
vuxnas krav”. 

Skolverket visar 2018 (2018b) på en försiktig nedgång av grupp-
storlekarna, 15,3 barn. Uppmärksamheten kring gruppstorleken 
kan ha haft inverkan, men kanske främst de angivna riktmärkena 
och villkoren för de särskilda statsbidrag som föreligger för 
att minska barngruppernas storlek. Samtidigt kan konstateras 
att alla som skulle vara berättigade inte söker, då de inte har 
förutsättningar för att minska grupperna bl. a pga. brist på 
lokaler. (Lärarnas Tidning, 2016). Grunden för beräkningen av 
gruppstorlek synes också variera, vilket gör värdena och den 
redovisade statistiken något mindre trovärdig. Kritiken har varit 
mycket tydlig, grunden för statistiken är oklar. Kommunerna 
tycks ha olika utgångspunkter för sin rapportering, bland annat 
exemplifieras att några kommuner rapporterar från de mindre 
grupper, som barnen delas in i och jämförandemöjligheten blir 
därmed satt ur spel. (SVT maj 2018). 

Lärarförbundet (2017a) har i större enkätundersökningar tillfrågat 
förskollärare vilka som är de största problemen som de möter i 
sin roll som förskollärare. Arbetsbelastning och arbetstid är här 
de mest framträdande faktorerna och 70 procent av förskollärarna 
uppger att stora barngrupper är det största problemet i förskol-
lärares yrkesvardag. 
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Frågan om gruppstorlek och dess innebörd kan problematiseras på 
olika sätt. Siffrorna ska också relateras till personaltäthet och till 
andelen utbildade för att arbeta med barn i förskola.   För studier av 
dilemma i förskollärares uppdrag är det förändrade antalet barn per 
förskollärare viktigt att uppmärksamma.

Tabell 6. Antal barn per årsarbetare med förskollärarexamen 
i Malmö och i riket (inom parantes)
Antal barn per 
årsarbetare 
med förskol-
lärarexamen 2014 2015 2016 2017
Kommunal regi 13,2 (11,6) 14,7 (11,7) 16,4 (12,2) 17,7 (17,6)
Enskild regi 20,4 (18,7) Uppgift 

saknas (18,1)
23,4 (18,7) 17,7 (17,6)

Källa: Skolverket 2018a Statistik 

Ökad andel som saknar utbildning 
SKL (2018a) konstaterar att

 ” Mer än en halv miljon barn är inskrivna i förskolan. För att 
kunna bibehålla personaltätheten när allt fler barn deltar har 
kommunerna tvingats anställa allt fler som saknar relevant 
utbildning. Det har helt enkelt inte funnits tillräckligt 
många utbildade att tillgå. Bilden kompliceras ytterligare 
av att bristen fördelar sig mycket olika över landet.

I denna ”Handlingsplan rörande kompetensförsörjning i förskolan” 
författad av Christin Granberg & Hanna Sällemark, SKL, uppges i 
bakgrundsbeskrivningen ”att behovet av nya medarbetare i landets 
förskolor är stort till följd av stora pensionsavgångar, ökat antal barn 
i förskoleåldern, nya riktmärken för barngruppernas storlek och allt 
längre vistelsetider för barn på förskolan”. (Se SKL, 2018a).

Man konstaterar vidare att de flesta kommuner har ambitionen att öka 
andelen förskollärare, men att det antal som utexamineras inte räcker 
för att täcka kommunernas önskemål. Vidare att tendensen är att 
efterfrågan på barnskötare drivs upp när kommunerna har svårigheter 
att hitta förskollärare och att den minskade tillgången även får till följd 
att andelen medarbetare utan utbildning mot barn ökar. 

Följden av bristen på förskollärare och på utbildade barnskötare 
innebär att förskollärarens arbete och uppdrag genomförs i en arbets-
miljö där allt fler saknar utbildning för att arbeta med barn i grupp och 
djupare kunskap om förskolans uppdrag och mål. Medan 20 procent, i 
ett nationellt perspektiv, har slutfört en gymnasial utbildning för arbete 
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med barn, och 10 procent har viss pedagogisk utbildning, så saknar 
28 procent av årsarbetarna helt en utbildning för arbete med barn 
(Skolverket 2018a Statistik). Detta är en ökning med drygt 3 procent-
enheter från föregående år. I förskolor i enskild regi var andelen 40 
procent och i kommunala förskolor 25 procent. Detta motsvarar en 
markant förändring över de senaste åren. Den yrkeskategori som växer 
snabbast i förskolan är barnskötare. Gruppen har varierade bakgrunder 
och varierad förberedande utbildning och kompetens. 2018 var bilden 
följande för Malmö:

Tabell 7. Barnskötare med olika utbildningsbakgrunder 
Juni 2018

Barnskötare med barnskötarutbildning mer än 1100 poäng 55 %
Barnskötare som saknar utbildning inom yrket 41 %
Barnskötare med viss utbildning mindre än 1100 poäng 4 %

Källa: Förskoleförvaltningen, Personalfakta 2018, s. 14.

Cirka 1/3 av personalen i förskolan saknar utbildning för arbete med 
barn, såväl i Malmö som i riket. 

Tabell 8. Anställda, andel utan utbildning för arbete 
med barn Malmö och i riket (inom parentes)
Variabler 2014 2015 2016 2017
Andel utan utbildning för arbete med barn 26 (24) 25 (25) 32 (28) 33 (30)
I enskild regi 30 (37) 35 (37) 39 (40) 38 (41)
I kommunal regi 25 (21) 24 (22) 31 (25) 32 (27)

Källa: Skolverket 2018a Statistik

Lärarnas Tidning (2018a) konstaterar i april 2018 att det blivit allt 
vanligare med outbildad personal i förskolan, och att det framför allt 
är väldigt stor variation mellan kommunerna. 

Nationell brist på förskollärare skapar 
konkurrens mellan olika arbetsgivare
Malmö stad har i många år uppmärksammat problematiken vad 
gäller bristen på förskollärare. Svårigheten att rekrytera förskol-
lärare upprepas i stort i varje årsredovisning från Malmö stad under 
2000-talet. ”Flertalet förvaltningar konstaterar att tillgången på 
sökande var god under 2005, men att enstaka befattningar var svårre-
kryterade. Nämnas kan förskollärare… ” (Malmö Redovisning, 2005). 
Under en längre tid har också många projekt och insatser genomförts 
för att förbättra personalsituationen. 
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I exempelvis Malmö redovisningar år 2009 presenteras problematiken 
och ett av de många projekt ”Kompetensförsörjning i förskolan” 
som sedan ska följas av många under åren för att försöka rekrytera 
och behålla rätt kompetens i förskolan. I pressen berättas om 
”Bemanningsföretag vill locka estniska förskollärare till Malmö” år 
2004 och åtta år senare görs stora ansträngningar att värva danska 
arbetslösa förskollärare till Malmö. Omfattande arbete läggs på rekry-
tering och kompetensutveckling.

År 2013 kommenterar den nye förskoledirektören i Malmö Andreas 
Norbrandt i Sydsvenska Dagbladet (2013-07-30) att läget är bekym-
mersamt, men ambitionerna för framtiden är höga. År 2014 konstateras 
i Malmö stads redovisning att ”Det statliga uppdraget understryker 
förskollärarens ansvar i förhållande till förskolans nationella mål. Det 
finns fortfarande en brist på förskollärare och tillgången på högsko-
leutbildad personal ser olika ut i olika delar av staden. En likvärdig 
fördelning av högskoleutbildad personal över staden är viktigt för att 
säkerställa kvaliteten och likvärdigheten” (s. 38). År 2016 konstateras 
att ”antalet förskollärare minskat, i motsats till nämndens målsättning. 
En avgörande faktor är den nationella bristen på förskollärare som 
skapat en stor konkurrens mellan olika arbetsgivare” (Malmö Stads 
redovisning s. 22). 

Ansträngningarna är många under åren att öka andelen förskollärare, 
att rekrytera och behålla, liksom stärka kompetensen generellt i 
förskolan. För att bredda kompetensen och klara personalförsörj-
ningen infördes i mars 2008 möjligheten att anställa pedagoger med 
högskoleutbildning i Malmö stads förskolor och skolor. 

Motsättningarna mellan behov och tillgång på kategorin utbildade 
förskollärare är dock påtaglig, liksom konkurrensen mellan olika 
arbetsgivare, mellan kommunerna, men också inom kommunen. I 
Malmö liksom i många större städer är fördelningen av förskollärare 
olika i olika områden. Detta förhållande har redovisats återkommande 
under senaste 10-15 åren och förstärks när bristen på utbildade förskol-
lärare/lärare ökar. 

Sett i ett tioårsperspektiv hade år 2008 98,6 % av personalen 
utbildning för att arbeta med barn och andelen personal som hade 
högskoleutbildning var 50,8%. Andelen utan utbildning för arbete 
med barn utgjorde 1,4 %. (Malmö stad redovisning, 2008). År 2017 är 
bilden en annan. Förskollärarnas andel har minskat och framför allt 
barnskötarnas har ökat, och störst är ökningen av barnskötare utan 
eller med begränsad utbildning för yrket. 
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Åtgärder 
Det allmänna intrycket från fokusgruppsintervjuerna är att intervjuper-
sonerna har haft lätt att beskriva och formulera sig kring problem och 
dilemman som man upplever i sin vardag. Dessa berättelser ger också en 
riktning på de åtgärder som de intervjuade vill se komma till stånd. Men, 
vi har också direkt frågat intervjupersonerna om vilka åtgärder man vill 
se, och arrangerade en workshop, där deltagarna fick formulera sig kring 
vilka åtgärder man ville se, både på kort och lång sikt. 

I följande redovisning har vi utgått från såväl intervjusvaren, som de 
förslag som kom fram på workshopen. Mängden förslag är färre, och den 
tid som deltagarna har ägnat åt att lyfta fram åtgärder, har varit mindre 
omfattande och detaljerade än problembeskrivningarna.

De åtgärder som föreslås har vi delat in i sex delvis överlappande 
områden: professionen, arbetsmiljön, personalsituationen, organisa-
tionen, verksamhetsutveckling, ökad samverkan och nätverk Områdena 
är överlappande men sammanfattningsvis är det åtgärder som berör:

 » Professionen: stärka professionens autonomi, expertis och 
kontroll, tillit till professionen, lyssna på professionen, stödja 
förskollärares ledarskap, identifiera och tydliggöra professionens 
roll

 » Arbetsmiljön: minska arbetsbelastning och sortera bland 
mängden uppgifter, skapa en vikänsla och samsyn, trygghet, 
demokrati, närvarande ledare, öka inflytandet, ge möjlighet till 
återhämtning, utveckla gemensam kultur

 » Personalsituationen: öka grundbemanningen, säkerställa att perso-
nalen får raster och semestrar, att vara mån om och uppmuntra 
medarbetarna

 » Organisation: organisation ska stödja uppdraget, omorganisera 
vissa stödfunktioner, avlasta kringuppgifter, omorganisera 
inskolningarna

 » Verksamhetsutveckling: medarbetarskap, dialog, arbeta mer 
kollektivt med verksamhetsutveckling,

 » Ökat samarbete inom och mellan kommuner – stärka nätverk: för att 
lära sig av varandra, erfarenhetsutbyte
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Med fokus på professionen
Det framgår av intervjuerna och de dilemman som vi identifierat, att profes-
sionen förskollärare behöver stärkas på flera sätt. En aspekt av detta handlar 
om tillit till professionen. Förskollärare uttrycker att man inte blir lyssnad på 
när man talar om problem. Problemen blir inte blir tillräckligt synliggjorda 
och därmed kan de inte heller åtgärdas. På en direkt fråga om det pratas om 
problemen svarar en av förskollärarna:

 ” Ja det gör det ju, sedan är det kanske så att det inte lyssnas 
och så fortsätter vi att jobba istället. Och då är det kanske 
större risk att vi hamnar i en sjukskrivning (förskollärare).

Man menar att det behövs en tillit till förskollärarnas problembeskrivningar.

 ” Kanske tala med de som jobbar på förskolorna om vad som 
funkar och inte funkar. Tala med dem som vet (förskollärare).

Förskollärare utrycker farhågor om att deras beskrivning av problem med att 
utföra uppdraget inte kommer fram till dem som fattar besluten. De vill se 
ett ökat fokus på att lyfta fram problemen så att de kan åtgärdas. 

En annan aspekt handlar om den professionella autonomin och möjligheten 
att utöva sin expertis. Förskollärare berättar att de står alltför ensamma i sitt 
uppdrag och att de inte kan använda sin kompetens på rätt sätt: 

 ” Det är ju inte detta som man har utbildat sig för. Då kommer 
man hem och känner sig otillräcklig (förskollärare).

En viktig del av den professionella expertisen handlar om att ha kontroll 
över sin arbetssituation. Förskollärare relaterar oftast bristen på kontroll och 
känslan av otillräcklighet till de bristande förutsättningarna att utöva sitt 
uppdrag som vi redogjort för tidigare. 

Med fokus på arbetsmiljön 
Samtliga fokusgrupper tar upp förbättringar av arbetsmiljön på försko-
lorna som en viktig åtgärd. Man talar om att inte bara ta upp det som är 
problematiskt, positiva inslag behövs för att öka arbetsglädje och lusten att 
utvecklas i sitt arbete. I flera av fokusgrupperna talade man om att arbeta 
långsiktigt med gruppdynamik för att öka arbetsglädjen.

 ” Arbeta långsiktigt med gruppdynamiken. Hitta en glädje 
och utmaningar i arbetet tillsammans (HR).



53 | Förskoleförvaltningen | Rapport - Hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa

Att satsa på arbetsmiljön kan få flera positiva effekter, menar de inter-
vjuade. Det handlar inte bara om att ha roligt på jobbet, utan också 
om att skapa en vikänsla i hela organisationen. Det är en hållning som 
utgår från att förskolor och förvaltning kan arbeta mer med att skapa 
gemenskap och förtroende mellan förskolor och förvaltning.

 ” Skapa en trygghet i och till organisationen, 
skapa en Vi-känsla (förskolechef). 

Vikten av att skapa en starkare Vi-känsla för att skapa en samsyn om 
förskolans uppdrag utrycks också i kvalitetsplanerna:

 ” Ledningsgruppen har uppmärksammat att det behövs en 
grundläggande förståelse kring vad förskolans uppdrag 
innebär för de olika yrkeskategorierna (förskollärare, 
barnskötare och pedagoger). Det finns behov av att skapa en 
Vi-känsla, ett större engagemang och arbetsglädje. Förskola 
behöver utveckla verksamhetens gemensamma värdegrund, 
barnsyn och förhållningsätt (Kvalitetsplan, 2017).  

I intervjuerna kom också fram att man behöver stärka diskussion om 
gemensam kultur för att förskollärarna att se sig som en del av hela 
organisationen.

 ” Vi behöver diskutera en gemensam kultur i hela 
förvaltningen. Känslan att känna att man blir lyssnad 
på och att man blir satsad på (biträdande).

Samtliga yrkeskategorier uttalade att demokratin i organisationen är 
viktig för personalens välbefinnande. Man lyfte fram att det behövs 
samtal om den aktuella situationen med hög sjukfrånvaron på försko-
lorna. Det är förskollärarna som har den största kunskapen om sin 
arbetsmiljö och kan ge möjliga förklaringar till sjukfrånvaron.

 ” Prata med medarbetarna enskilt. Låta dem 
lyfta fram möjliga förklaringar (HR). 

 ” Ha arbetsplatsträffar för att diskutera 
den psykiska ohälsan (HR). 

För att utveckla en samsyn om uppdraget är arbetslaget en nyckel-
faktor, menar förskollärare:

 ” Viktigt att man drar åt samma håll, att man har samma tankar. 
// Det är klart att vi har diskuterat genom åren, det måste vi 
ha gjort eftersom vi har en sådan samsyn (förskollärare).
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Förskollärarna utgår i hög utsträckning från arbetslaget i sina 
resonemang om vilka åtgärder man kan  vidta för att förbättra 
arbetsmiljön. Att vara i arbetslag som inte fungerar innebär därför 
en ökad stress. 

 ” Det är en stressfaktor om det inte fungerar. Man är så 
nära varandra 40 timmar i veckan (förskollärare).

Förskollärare berättar om en hög arbetsbelastning och att det finns 
få möjligheter till återhämtning, andrum i arbetet och distributionen 
av ledarskap. Vikten av att kunna sortera och prioritera bland 
arbetsuppgifterna framhålls.

En möjlighet till återhämtning har varit att man fått ansvar för 
olika funktioner såsom schemaläggning och andra administrativa 
funktioner, och några tar upp möjligheten att ledningen disku-
terar med personalen, om vem som ska utföra vissa funktioner. 
Ledarskapet framhålls vara en viktig del av arbetsmiljön. Man vill 
ha, eller i förekommande fall, vara, en närvarande ledare. Vi fick 
positiva berättelser om chefer som bemödade sig om att gå runt på 
avdelningarna för att höra om den dagliga situationen men också 
berättelser om ett osynligt ledarskap och förskollärare som saknar 
ett nära ledarskap och vikten av att utveckla detta.

Arbetsmiljö och psykosocial hälsa är ett allt tydligare uppmärk-
sammat tema. Tidningen Förskolan anför exempelvis år 2019 som 
ett år då varje nummer av tidningen ska uppmärksamma frågor om 
arbetsmiljö på något sätt. Den psykosociala hälsan står i högre grad 
i fokus, också med begrepp som psykosocialt säkerhetsklimat, som 
ett mått på att medarbetarnas upplevelser av att ledningen engagerar 
sig, kommunicerar, involverar medarbetarna. (Sunt Arbetsliv, 2019).

Med fokus på personalsituationen
Samtliga yrkesgrupper menar att den första nödvändiga åtgärden 
är att öka grundbemanningen. Med en för liten grundbemanning 
fungerar inte verksamheten. Förvaltningen behöver ”överanställa” 
i grundbemanningen och anställa fler i bemanningsteamet för att 
komma tillrätta med problemen

 ” Bemanningsfrågan är faktor nr. 1. Överanställ (HR).
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En förskollärare jämför med hur det var tidigare då planerings-
tiden fungerade.

 ” Enda gången i min karriär när planeringstiden har fungerat 
… det var när vi hade planeringsvikarier. Då hade vi en 
tjej som gick runt, det var samma. Hon var hos oss på 
30 timmar eller 20 timmar eller vad det var. Då hade 
vi faktiskt planeringstid varje vecka (förskollärare). 

De intervjuade är medvetna om att det är hård konkurrens 
om förskollärarna och att en ökad grundbemanning kostar 
pengar. Man berättar att ”budgeten alltid kommer först” och att 
”budgeten styr det mesta”.  Förskollärarna framhåller att det krävs 
en ekonomisk satsning på förskolan för att inte kvaliteten ska 
fortsätta sjunka. 

 ” Det är en politisk och ekonomisk fråga. Det är lite 
pinsamt att Sverige som ett så rikt land inte satsar på 
barnen, inte på förskola och skola. Man kan inte säga att 
det inte finns pengar. Det finns pengar (förskollärare).

Frågan om hur förskoleförvaltningen ska vara en attraktiv arbets-
givare diskuterades i flera fokusgrupper. Här lyfts att ett minikrav 
är att man som personal får sina semestrar.

 ” Vi måste också arbeta väldigt aktivt för att bli en attraktiv 
arbetsgivare igen. Och det … att man har mandat att 
bedriva en verksamhet, att man blir betrodd och att man 
får semester när man vill. Att man gör sig attraktiv: ”Här 
försöker vi lösa semestrar, här försöker vi lösa sjukfrånvaro, 
här är du betrodd som medarbetare (förskollärare). 

En attraktiv arbetsgivare är mån om dem som stannar kvar, 
uppmuntrar sina medarbetare och skapar rimliga arbetsförhål-
landen och en god arbetsmiljö. 

I en etnografisk studie med deltagande observationer av 
sjuksköterskor, som i flera avseenden som yrkesgrupp visar 
samma problematik som berörs här, studerade Ahlstedt m.fl. 
(2019) vad som får sjuksköterskor att stanna kvar i yrket. 
Personalomsättning, svårigheter att rekrytera, bristande arbets-
motivation, utbrändhet etc. kunde beskrivas som bakgrund. I 
projektet fokuserades på vilka krafter, som kan verka i motsatt 
riktning, av betydelse inte bara för den enskilda sjuksköterskan 
utan för hela kvalitén i verksamheten och patientarbetet. I 
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slutsatserna framhålls vikten av tillit och professionellt stöd. Möjlighet 
till kollegiala samtal och professionsgemenskap, kombinerat med hög 
grad av självständighet i arbetet, framhålls som viktig för en hög grad 
av arbetsmotivation och lust att stanna i yrket,

Med fokus på organisationen
Några förslag på åtgärder var direkt riktade mot organisationen. Att 
stödfunktioner som vaktmästeri mm. fungerar och inte behöver läggas 
på förskolepersonal, framhålls i flera intervjuer med förskollärarna. 
Man behöver avlastas i dessa kringuppgifter och akuta problem som 
måste lösas. Det gränslösa uppdraget, mångsyssleriet (Persson & 
Tallberg Broman, 2002) behöver begränsas.

Återkommande i vårt material synliggörs att förskollärarna upplever 
att de är ensamma i sitt ansvar. Flera förslag kom från de olika yrkeska-
tegorierna om att bland annat möta detta med att arbeta mer kollektivt 
och använda tid för verksamhetsutveckling till detta. 

 ” Verksamhetsutvecklingstid kan användas till att fler 
förskollärare kommer tillsammans. Ett dilemma är 
att förskollärarna är så få, vi måsta hitta gemensamma 
tillfällen för dem att träffas (förskolechef).

Flera av de intervjuade berättade att man hade träffar med förskol-
lärare i särskilda nätverk och på den egna förskolan. Man såg det som 
ett sätt att fördela ansvaret mer kollektivt och som en hjälp för den 
enskilda förskolläraren att få idéer och nya perspektiv på verksam-
hetsutveckling. I intervjuerna framkom också förslag om att utöka 
nätverken till att gälla mellan kommunerna för att lära sig av varandra.

En annan åtgärd handlar om organisationen av inskolningar. 
Inskolning sker nu under hela året utifrån en ”drop-in” princip. Ett 
förslag som kom upp i vår workshop var att låta inskolning ske fyra 
gånger per år. Fördelarna är att det är lättare att få gruppen att fungera, 
man får större kontinuitet och en förbättrad situation för personalen.

Vi ska avslutningsvis i detta avsnitt om åtgärder framhålla vikten av ett 
lokalt kontextualiserat perspektiv och vikten av att ta utgångspunkter 
i de lokala förhållandena, ner till avdelningsnivå. Generella åtgärder 
och slutsatser från olika studier är ibland inte meningsfulla i den 
lokala kontexten. De kan snarare skapa ett motstånd och en trötthet 
framhåller Rönnström & Johansson (2018) i diskussion om utveckling 
av skolledarskap. 
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Sammanfattning och diskussion
Vi har i denna rapport identifierat problem och dilemman i förskol-
lärares uppdrag mot bakgrund av hög sjukfrånvaro och ökad psykiska 
ohälsa bland förskollärare. Vi har också presenterat förslag på åtgärder 
relaterade till dessa problem och dilemman, baserade på intervjuer och 
skriftliga kvalitetsplaner. För att fördjupa vår förståelse av vad som 
kan utgöra bakgrundsfaktorer till hög sjukfrånvaro och psykisk ohälsa 
bland förskollärare har vi relaterat resultaten till statistik, utredningar 
och forskning. I detta avslutande avsnitt diskuteras resultaten utifrån 
fyra nyckelteman: uppdragets gränslöshet och förskollärares lojalitet, 
förskollärares ansvar och ledarskap, bristen på kontroll och behovet av 
samsyn. Därefter följer en diskussion om åtgärder. 

Uppdragets gränslöshet och förskollärares lojalitet
Vi har i resultatkapitlet tagit upp vad vi kallar för uppdragets gräns-
löshet och en utsträckt lojalitet. Uppdragets gränslöshet kan verka 
paradoxalt, eftersom de reviderade styrdokumenten syftar till att 
förtydliga ansvarsområde och uppdrag. Förskollärares särskilda ansvar 
för utbildning och undervisning markeras, samtidigt som omsorg- och 
omvårdnadsuppdraget med stor andel små barn i grupperna är omfat-
tande. Förskollärarna uttrycker en hög arbetsbelastning.

Resultaten i denna studie visar på förskollärares omsorg och ansvar, 
samt omfattande lojalitet med barnen, verksamheten och arbetslaget, 
liksom även med barnens föräldrar. Den stora lojaliteten kan utgöra 
en särskild stressrelaterad ”fälla” för just förskollärare, menar Fredrik 
Sjödin, forskare vid Umeå universitet

I sina undersökningar har Sjödin ofta blivit förvånad över förskol-
lärarnas ibland, som han säger ”till synes oändliga engagemang för 
verksamheten och barnen” (Sjödin i Förskolan, 2015). Sjödin lyfter 
fram gränslösheten och hur förskollärarna tar på sig många kring-
uppgifter för att underlätta för verksamheten, arbetslaget, och för 
föräldrarna. Detta leder till att förskollärare riskerar att hamna i något 
Fredrik Sjödin kallar ”honungsfällan”. Han menar att det positiva som 
barnen ger personalen väger så tungt att man står ut med mycket. Men 
rätt som det är rinner vågskålen över. 
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Vår studie illustrerar det Hellgren (2016) lyfter från sin studie. 
Omsorgen om barnen och lojalitet med barnen, med uppmärk-
samheten på barnperspektiv och barnets perspektiv är grunden för 
professionslogiken i förskolan oavsett organisatorisk nivå, framhåller 
Hellgren (2016, s. 25).  

Det tema som återkommit som ledord genom hela förskolehistorien: 
”För barnets skull” illustreras tydligt i vår studie. För barnen – med 
lojalitet, ansvar, engagemang för och med barnen. Josefson framhåller 
utifrån sin avhandling att pedagogerna tar ett ansvar långt bortom 
vad uppdraget kräver. Det utvecklas ett moraliskt etiskt ansvar hos 
pedagogerna i mötet med barnen, som påverkar handlandet och 
som också inbegriper kontakten med föräldrarna (Josefson, 2018; 
Skolporten, 2018).

Förskollärarna i vår studie exemplifierar på många sätt hur denna 
utsträckta lojalitet med förskolan, barnen och kollegerna präglar 
prioriteringarna för handlandet. De berättar om uppdragets 
komplexitet och att de på grund av exempelvis personals frånvaro får 
göra prioriteringar som orsakar en rad dilemman för dem. Det kan 
handla om att välja bort något (gå på rast, ha reflektionstid, delta i 
kompetensutveckling) för att inte barnen ska fara illa eller för att inte 
kollegorna ska vara ensamma med en stor grupp barn. 

Förskollärares lojalitet är kopplat till det som forskarna kallar för 
engagemang i fältet (”Commitment to the field”) (Thomason & La Paro, 
2013). En forskningsöversikt pekar på att ett starkt känslomässigt 
engagemang i arbetet kan vara en positiv motkraft till utmattning och 
psykisk ohälsa (Gonzá lez-Roma, Schaufeli, Bakker & Lloret, 2005). 
Det är en positiv kraft, som karakteriseras av att förskolepersonal är 
villig att satsa sin energi i arbetet och att de är uthålliga även i svårig-
heter. Men, detta engagemang behöver realiseras i positiva riktningar 
så att personal känner att de får ”belöning” för sitt arbete, så att de 
då de går hem från förskolan känner att de har gjort ett bra arbete. 
Ett stort känslomässigt engagemang som inte kan realiseras, kan 
däremot leda till stress och en negativ syn på arbetet.  I en metaanalys 
om arbetskrav, resurser och attityder fann forskare att höga krav, små 
eller minskade resurser samt negativa attityder till organisationen hade 
samband med utmattning (Alarcon, 2011).
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Förskollärares ansvar och ledarskap 
Den reviderade läroplanen år 2016 (SKOLFS 98:16) uttryckte en 
ambitionshöjning vad gäller förskolans och förskollärares pedagogiska 
uppdrag. I de olika revideringarna av förskolans läroplan 2016 och 
2018 har sedan förskollärares ansvar och ledning markerats allt mer 
tydligt. 2018 års läroplan (SKOLFS 2018:50) anger att:

 ” Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i under-
visningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns 
utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt 
ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. 

Förskollärares ansvar specificeras i riktlinjerna och består bland annat 
av att:

Förskollärare ska ansvara för att varje barn
 » upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya 

saker,
 » får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya 

erfarenheter och kunskaper,
 » får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och 

samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 » erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
 » utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella 

och kognitiva utveckling,
 » får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer 

och känna sig trygga i gruppen,
 » utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommu-

nikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och
 » får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar 

utveckling och lärande.(s. 10).  

I skollag och läroplan markeras förskollärares särskilda ansvar för 
utbildning och undervisning, samtidigt som omsorgsuppdraget är 
omfattande och andelen yngre barn har ökat under de senare åren. 
Föräldrarnas ställning har också stärkts i förhållande till förskola och 
skola och förskollärares ansvar för kontakten med vårdnadshavarna. 
Reformerna ställer stora krav på att förskolan och förskolepersonalen 
ges förutsättningar att hantera uppdraget. 
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Som framgår av resultaten har det samtidigt med förtydliganden 
av förskollärares ansvarsområden, skett en försämring av förutsätt-
ningarna för genomförandet av förskollärares uppdrag. Särskilt är 
detta relaterat till en minskad andel utbildade förskollärare i förskole-
verksamheten, men också till en ökning av andelen outbildad personal 
och brist på vikarier. En hög sjukfrånvaro och en ökad personalom-
sättning bland förskollärare kan läggas till bilden av en ansträngd 
personalsituation i det dagliga arbetet i förskolan. En konsekvens av 
denna utveckling är en pressad arbetsmiljö med hög arbetsbelastning. 
Förskollärarna, vilket uttrycks tydligt i vår studie, upplever en brist 
på nära kollegor och en ensamhet i sitt ansvar för den pedagogiska 
verksamheten, som traditionellt vilat på en gemensam kunskapskultur i 
arbetslagen (Tallberg Broman & Persson, 2018, s. 33). 

Förskollärarens ansvar och ledarskap ska genomföras i en förhål-
landevis platt organisationsstruktur och i en organisation som 
företrädesvis haft en omsorgsrelaterad och demokrati- och likvär-
dighetsinriktning. Det gemensamma, den kollektiva identiteten i ”vi 
pedagoger” är en mycket stark tradition i förskolan (Vallberg Roth m. 
fl. 2018).  Det kan ses som ett uttryck för en demokratisk kultur och 
som en demokratisk mobilisering (Hellgren, 2016). Ordet vi är starkt 
framträdande i talet om förskolans verksamhet, liksom begreppet 
”alla”. Det framkommer också mycket tydligt i studier av vad som 
utmärker undervisning i förskolan. Det är ”vi pedagoger, det är ”vi” 
som är referenspunkten, inte en differentierad arbetsgrupp efter 
olika funktioner och anställningsformer (Vallberg Roth m. fl. 2018). 
Förtydligandet av förskollärares ansvar bryter mot denna tradition och 
motsvarar vad Eriksson (2014) diskuterar som en närmast vertikal syn 
på kunskap, medan arbetslagets gemensamma ansvar snarast relaterar 
till en horisontell (Eriksson, 2014). Den starka referenspunkten 
”vi”, ”vi pedagoger” förutsätter dock en gemensam kunskapsbas, en 
gemensam samsyn och gemensamma förhållningsätt baserade i profes-
sionell kunskap.

Bristen på kontroll
Bristen på kontroll påverkar både den långsiktiga och kortsiktiga 
planeringen på förskolan, Det kommer till exempel till uttryck i 
ovissheten om man kan få sin planerings- och reflektionstid och om 
man kan genomföra det som planerats, och om vikarier har förstått 
vad de ska göra. Framför allt i berättelserna från förskollärarna själva 
framkommer att de upplever en brist på kontroll över sitt arbete. 
De berättar om en osäkerhet i organisationen på förskolan och om 
återkommande ad-hoc-lösningar på akuta problem. 
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Arbetssituationen får till följd att förskolepersonalen och barnen ingår i 
flera olika relationskonstellationer, som de alltför ofta inte har kontroll 
över. Det påverkar förskollärarnas ambition att ge god omsorg och viljan 
att ge barnen kontinuitet och trygghet.  De intervjuade pedagogerna i 
Josefsons avhandling (2018) betonar trygghet, som bas för förskolans 
verksamhet. För denna krävs att man har kontroll, goda rutiner och en 
lugn atmosfär. 

Känslan av att ha kontroll är av stor betydelse för den psykiska hälsan. 
De viktigaste faktorerna för bra återhämtning är, enligt Mats Hagberg, 
professor i arbetsmedicin, möjligheten att styra över sitt arbete och sin 
arbetstid. I studien med ett representativt urval av Sveriges befolkning, 
undersöktes sjukfrånvaron två år efter att kvinnor och män besvarade 
en enkät med bland annat återhämtningsfrågor (3534 män och 4115 
kvinnor) (Boschman, Noor, Sluiter & Hagberg, 2017). 

Ulrika Hagström, arbetsmiljöutredare på TCO kommenterade resultaten 
och förvånades inte av att möjligheten till återhämtning på arbetsplatsen 
hade så stor betydelse för kvinnor.

 ” En anspänd arbetssituation är en kombination av hög arbetsbe-
lastning och låg kontroll. Anspänt arbete bland tjänstemännen är 
dubbelt så vanligt bland kvinnor, säger Ulrika Hagström.  
https://www.arbetsvarlden.se/
pressat-arbete-forklarar-storsta-delen-av-konsskillnaden/

Att öka medarbetarnas känsla av kontroll över sitt arbete är en sak 
man skulle kunna göra för att förbättra återhämtningen, menar Mats 
Hagberg. 60 procent av skillnaden i sjukskrivningar längre än 14 dagar 
kan förklaras med kvinnors bristande återhämtningsmöjligheter på 
jobbet (Arbetsvärlden, 2018). Studien visade också att kvinnor har sämre 
möjligheter till återhämtning både under arbetet och efter arbetet. 

Behovet av samsyn
Vikten av samsyn, och problemen när den saknas uttrycks tydligt i vårt 
material.  Kvalitetsplaner ger flera exempel på en kritisk personalsituation 
och svårigheter att genomföra uppdraget, när det föreligger bristande 
samsyn mellan personalgrupperna i förskolan. Man uttrycker oro för 
avsaknad av gemensam kunskaps- och värdebas i personalgruppen. 
Bristande samsyn och skilda värderingar rörande förskolans uppdrag, 
med exempelvis olika kunskaps-, lärande- och barnsyn, leder till problem 
och dilemman i en verksamhet som har värden och kunskap i fokus. 
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Forskning om orsaker till psykisk ohälsa framhåller att olika syn på 
arbetets innehåll, rollkonflikter och relationsproblem har samband 
med psykisk ohälsa (Vingård, 2015).

Den gemensamma kunskapsbasen kan ses som en förutsättning för 
kollegialitet och för det kollegiala lärandet. Freidson (2001) menar 
att kollegialitet kontextualiserar det professionella arbetet och de 
arbetsförhållanden som den professionella verkar i. Det innebär i 
förskolans fall, att förståelse av förskolans uppdrag utvecklas i kolle-
giala sammanhang, tillsammans med andra förskollärare. Likaså, att 
analyser och utvärderingar av arbetet i förskolan är ett kollegialt arbete 
som bygger på att det finns en samsyn om uppdraget. Uttalanden från 
samtliga yrkeskategorier i våra intervjuer uttrycker att förskollärare är i 
behov av kollegialt stöd, kollegiala diskussioner och såväl möjlighet till 
avstämning, som stöd av ledningen.

Otakten mellan styrdokumentens mål och de förutsättningar (Vallberg 
Roth & Tallberg Broman, 2018) som ges för att utöva det profes-
sionella uppdraget påverkar förutsättningar för det Lave och Wenger 
(1991/1999) kallar för praktikgemenskaper.

Praktikgemenskaper skapas mellan professionella i en gemensam 
ambition att utveckla verksamheten och utgör en grund för möjlig-
heten att utöva sitt uppdrag och för den professionella utvecklingen.  
Förskollärares känsla av gemenskap (sense of community) i sin 
yrkesutövning är en viktig förutsättning för professionell utveckling i 
en praktikgemenskap, såväl som för att utveckla kvaliteten i förskolan 
(Guo, Kaderavek, Piasta, Justice & McGinty, 2011). 

Personalens utbildningsnivå är en viktig förutsättning för god kvalitet 
eftersom formell utbildning höjer förskolepersonalens kunskapsnivå, 
den pedagogiska professionalismen och medvetenheten om uppdraget 
( James & Pollard, 2008; Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 
2009; Salminen, m.fl., 2012). Den snabbt minskade andelen av förskol-
lärare och den ökade andelen av outbildad personal gör det svårt för 
förskollärarna att utveckla professionella praktikgemenskaper med ett 
gemensamt språk, kunskapsbas och en syn på uppdraget. 

En samsyn på uppdraget, liksom praktikgemenskaper och profes-
sionell identitet gynnas av förskollärares möjligheter att samtala, 
stämma av och planera med andra förskollärare. Förskolepersonalens 
utbildning har betydelse för hur de förhåller sig till (tänker om, förstår) 
sitt yrke, sitt uppdrag och förskolans funktion i samhället, det som 
forskarna kallar för engagemang i fältet (”Commitment to the field”) 
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Det utgör en positiv kraft, som framhållits tidigare, där personalen 
investerar energi i arbetet, och uthållighet i svårigheter. Men, som 
vi framhåller, detta engagemang är beroende av kolleger och ett 
gemensamt lärande i praktikgemenskaperna.

Åtgärder på olika nivåer
Vi har i denna rapport redogjort för en rad åtgärder som de 
olika yrkesgrupperna föreslår, både i intervjuer och i genomförd 
workshop. Vi har från detta material lyft fram åtgärder vad gäller 
professionen, arbetsmiljön, personalsituationen, organisationen, verksam-
hetsutveckling samt beträffande ökat samarbete inom och mellan kommuner 
och stärka nätverk. Förslagen är riktade såväl nationellt som lokalt 
och berör olika nivåer av förskollärares uppdrag.  I flera myndigheter 
och organisationer pågår ökande insatser för att förbättra arbets-
miljö, identifiera problemfaktorer och förhållanden som bidrar till, 
respektive kan motverka, hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa. 

Malmö är en särskilt utsatt stad. Malmö utmärker sig – jämfört med 
riket som helhet – genom att invånarna har en lägre skattekraft och 
mer än dubbelt så stor andel barn i bidragshushåll än riksgenom-
snittet. En följd av detta är en relativt hög barnfattigdom. Malmö 
är också en ung stad, med stor andel små barn i befolkningen och 
ökningar i barnantalet över senaste decennier, vilket skapat behov 
av snabb utbyggnad av förskolan samt omfattande efterfrågan på 
utbildad personal. Malmö är också en migrationsstad och har en 
betydligt större andel av befolkningen med utländsk bakgrund än 
genomsnittligt. Malmö är också en segregerad stad med stora skill-
nader i levnadsvillkor och förutsättningar för förskoleverksamhet 
mellan olika stadsdelar.

I Malmö har omfattande arbete lagt bland annat på organisations-
utveckling som syftade till en mer likvärdig organisation och nya 
ledarfunktioner nära medarbetarna, barnen och vårdnadshavaren för 
att kunna ge stöd och ledning i vardagen. Säkerligen kommer vi se 
allt mer av olika insatser och uppmärksamhet för dessa frågor i ett 
nödvändigt arbete, som rör de grundläggande förutsättningar för 
basala samhällssektorer.

I våra intervjufrågor om åtgärder framkommer förslag på många 
olika nivåer och med kommentarer att ge ökat utrymme för att lyfta 
och tala om problemen, att synliggöra dem så att man får bättre 
förutsättningar för att hitta fram till åtgärder.
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Så vill vi också se denna rapport. Den är inriktat på att tydliggöra 
problem, utmaningar och dilemman i förskollärares uppdrag. Studien 
utgör ett samverkansprojekt, vilket har stor betydelse för vårt material. 
De intervjuade vet sammanhanget, lyfter fram det som positivt, och ser 
också en mottagare för de synpunkter och erfarenheter som lyfts fram. 
De intervjuade ger en rik och komplex bild av vad de ser som bakgrunder 
till den höga sjukfrånvaron och den ökade psykiska ohälsan. Det är deras 
bild och upplevelser, ibland motsägelsefulla, ibland kraftigt samstämda. 
Vi redovisar samtalen med många exempel och ser det som ett bidrag till 
vidare diskussioner. 

Förskolan har som skolform inriktning på kunskaper och värden. För 
att citera läroplanen: ”Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i 
förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden 
(SKOLFS 2018:50, s. 2). För detta krävs gemensam och delad kunskap och 
samsyn vad gäller de centrala delarna i förskolans uppdrag. Yrkesrollerna 
kräver en tydlighet och en legitimitet, samt förutsättningar i organisation 
och förankring i styrande dokument på nationell och lokal nivå. Det stora 
engagemang och den lojalitet som visas för uppdraget, för barnen och deras 
familjer, kan utgöra en dimension som gör att man som personal går längre 
i sin ansträngning än som finns förutsättningar och krafter för. Samtidigt 
utgör detta engagemang den nödvändiga basen i en verksamhet som bygger 
på kontinuerliga positiva relationer till yngre barn. Barn, som inte själva kan 
styra sin tillvaro utan är djupt beroende av inkännande vuxna, med förmåga 
till emotionellt och relationellt arbete i en verksamhet som syftar till 
utveckling, lärande och kunskapande. Avslutningsvis vill vi framhäva att: 

 » De dilemma vi identifierat kan relateras till att det föreligger 
ett glapp och en motsättning, där de faktiska personal- och 
arbetsmiljömässiga förutsättningarna inte motsvarar den avsiktliga 
utvecklingen av förskolan och det uppdrag förskolan och förskol-
läraren ålagts. 

 » Det nationella engagemanget och strukturella stödet till 
huvudmännen behöver bli mer omfattande om förskolans och 
förskollärares uppdrag ska kunna genomföras.

 » De kommunala prioriteringarna behöver uppmärksammas i 
perspektivet av förändrade uppdrag och förutsättningar för 
förskolan.

 » Basen i förskolans verksamhet, den gemensamma kunskapskul-
turen och kvalitén i verksamheten utmanas av de försämrade 
förutsättningarna, Särskilt är detta relaterat till en minskad 
andel utbildade förskollärare, men också till en ökning av 
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andelen outbildad personal samt brist på vikarier och hög 
personalomsättning. Centrala förutsättningar utgörs också 
av barngruppernas storlek, barns vistelsetider och den ökade 
andelen små barn.

 » Konsekvenserna av de villkor som beskrivs ovan är påtagliga 
för förskollärares möjlighet att utföra sitt uppdrag och 
uppkomsten av en rad dilemman och svåra prioriteringar i det 
dagliga arbetet. Vi har i vår studie identifierat följande komplexa 
dilemman: Gränslöshet och utsträckt lojalitet; Ansvar utan 
egen kontroll; Ledarskap och legitimitet för förändrat uppdrag; 
Samsyn och gemensamma förhållningsätt.

 » De problem och dilemman vi identifierat har överenstäm-
melser och motsvarigheter i forskning om vad som bidrar till 
sjukfrånvaro och psykisk ohälsa. Hög arbetsbelastning, höga 
krav och låg kontroll, olika syn på arbetets innehåll, rollkon-
flikter och relationsproblem, är faktorer som kan knytas till 
psykisk ohälsa och sjukfrånvaro. 

 » Åtgärderna, liksom problemen, är avhängiga av sammanhanget, 
av de lokala villkoren och den lokala kulturen på den enskilda 
förskolan. Vi behöver öka kunskapen om de vardagliga arbets-
villkoren i förskolan.

 » En viktig del i vidareutvecklingen av förutsättningar och 
hanteringen av dilemman i förskollärares uppdrag är att 
gruppen själv formulerar och synliggör sina upplevelser och 
erfarenheter. Denna studie kan ses om ett bidrag till detta, med 
många uppföljningsmöjligheter.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide förskollärare 
24 april 2018

1 Välkomna! Tack för samtyckesblankett – Presentation
 » Ingen inspelning i presentationen formella ting – etiska övervägande:

Kort presentation: Gå runt i gruppen för att förstå utifrån vilka erfarenheter man talar.

Vi – lärarutbildare – forskare arbetat med uppdraget o dilemman i yrket.

Gruppen presentar sig – vad har de för uppgift, hur länge har de arbetat, arbetat här? 
Särskilda uppdrag, vad har man för uppgift i förhållande till --arbetsmiljöfrågor. Hur ser 
kontakten ut med förskolans chefer/biträdande eller liknande former? 

2 Upplägg på studien
 » Fokusgruppsintervjuer – vi talar med HR, förskolechefer, bitr. förskolechefer, 

förste förskollärare och förskollärare, i två områden med hög sjukfrånvaro.
 » Tar del av statistik o olika rapporter

3 Om fokusgruppssamtalet
 » Intervjumodell: varje fråga går runt i gruppen. Vill man inte säga något så helt Ok 

o man kan också återkomma
 » Med paus o att vi frukt till vidare samtal.

4 Syfte med pilotstudien
 » att ta del av olika personalgruppers erfarenhet för skapa ökad kunskap om och 

förståelse för dilemman i förskollärares uppdrag mot bakgrund av förskollärares 
ökade psykiska ohälsa och sjukfrånvaro 

 » att i workshops utifrån det insamlade materialet diskutera förebyggande åtgärder 

5 Bakgrund
 » Förskoleförvaltningen hade under 2016 den högsta sjukfrånvaron i Malmö 

stad, i genomsnitt var 8,81 procent av personalen frånvarande på grund av 
sjukdom. Jämförande siffra på grundskoleförvaltningen är 4,90 I rapporten om 
sjukfrånvaron (Förskoleförvaltningen, 2016b) påpekas att ”Förskoleförvaltningen 
har sedan starten 2013 haft en hög och ökande sjukfrånvaro. Att arbeta med att 
förbättra arbetsmiljön och hälsan är därför av hög prioritet.

6:1 Studiens frågor
a. Vad ser ni som kan bidra till, de viktigaste anledningarna till förskollärares ökade 

sjukfrånvaro och psykiska ohälsa?  Bakgrunder? (Anledningar till sjukskrivningar 
av psykisk ohälsa)

b. Har ni mött detta hos kollegor? vad ser ni för bakgrunder?
c. är det något som förändrats senare år ( för de som jobbat fler år) – siffrorna ökar 

– vad kan det bero på? 
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d. Vilka dilemman ser ni i förskollärares uppdrag generellt? och ert uppdrag 
speciellt?

e. Vad tar ni upp kommer upp i t ex medarbetarsamtal och informella samtal? vilka 
problem och dilemma berörs? 

f. Har ni några som har slutat pga stress eller liknande på de förskolor ni arbetat på 
eller som ni känner till?? Vad säger de som slutar? Dilemman? 

g. Hur uppfattar ni Kravnivån? Varierande pga av vad? 
h. vad har ni för redskap / vad får ni / för att hantera de problem, de dilemman, 

som tas upp?
Tidsram hit: ca 70 minuter

PAUS ca 15 min

6:2 Studiens frågor (denna del ca 35 min)
Denna del handlar om åtgärder, om organisation och ledarskap

9. Vilka åtgärder vill ni framhålla som angelägna för att den aktuella situationen ska 
kunna förbättras – generellt – specifikt?   
Förebyggande?

10. Vilka är de största möjligheterna för att minska sjukfrånvaron och vilka är 
hindren enligt er erfarenhet?

11. Det finns genomsnittligt en hög sjukfrånvaro i era förskolor, vad gör ni åt 
situationen? rehabilitering?  Utveckling uppföljning?

12. Hur uppfattar ni den aktuella organisationen?
13. Organisationsutvecklingen förväntades leda till mindre stress och sjukfrånvaro 

hur ser ni på det? 

7 Avrundande
Avslutande gå runt bordet – alla

Hur uppfattar ni denna intervju/ detta samtal?

Tack
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Bilaga 2 – Samtyckesbrev rörande studien: 
Dilemman i förskollärares uppdrag
En pilotstudie mot bakgrund av ökad psykisk ohälsa bland förskollärare
Vi heter Sven Persson och Ingegerd Tallberg Broman och är professorer i pedagogik vid 
Malmö högskola. På uppdrag av och i samverkan med förskoleförvaltningen i Malmö stad 
kommer vi att genomföra en pilotstudie om dilemman i förskollärares uppdrag. 

Krav och förutsättningar i professionen liksom vad som skapar dilemman i uppdraget 
behöver förstås och analyseras utifrån olika personalgruppers erfarenheter. Resultatet 
kommer att diskuteras mot bakgrund av den ökade psykiska ohälsan bland förskollärare. 
Denna pilotstudie syftar därför till:

 » att skapa ökad kunskap om och förståelse för dilemman i förskollärares uppdrag 
mot bakgrund av förskollärares ökade psykiska ohälsa och sjukfrånvaro 

 » att i workshops utifrån det insamlade materialet diskutera förebyggande åtgärder.
Som underlag till pilotstudien vill vi genomföra fokusgruppssamtal med HR-personal, 
förskollärare, förskolechefer, biträdande förskolechefer och försteförskollärare. Vi skriver 
till dig som medverkande i fokusgruppsintervju ör att du ska veta hur studien kommer att 
genomföras samt för att be om ditt samtycke att delta i studien. 

Pilotstudien i fyra steg:

1. Fokusgruppsintervjuer med HR-personal inom förskoleförvaltningen, ca 5-7 
personer. Intervjuerna ska ge en övergripande bild av upplevda dilemman i 
förskollärares uppdrag, sjukfrånvaron bland förskollärare, dess orsaker och 
skillnader i sjukskrivningstal mellan olika förskolor. 

2. Fokusgruppsintervjuer med förskolechefer, ca 5-7 deltagare från områden med hög 
resp.låg sjukfrånvaro bland förskollärare. 

3. Fokusgruppsintervjuer med biträdande förskolechefer, ca 5-7 deltagare från områden 
med hög resp låg sjukfrånvaro bland förskollärare.

4. Fokusgruppsintervjuer med försteförskollärare
5. Fokusgruppsintervjuer med förskollärare, ca 5-7 deltagare från två förskolor med 

hög resp. låg sjukfrånvaro.
De övergripande frågorna kommer att behandlas i samtliga fokusgruppsintervjuer. Mot 
bakgrund av den ökade psykiska ohälsan, vilka dilemman ser ni i förskollärares uppdrag? 
Vilka problem har ni stött på? Hur påverkar och påverkas ert uppdrag? Vilka åtgärder 
kan bidra till att förbättra situationen? Frågorna speglar ambitionen att inte bara skapa 
kunskaper om orsaker till sjukfrånvaron bland förskollärarna, utan också att presentera 
förslag på åtgärder. 
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För att kunna använda materialet i forskningssyfte behöver vi ditt samtycke. Vi kommer 
att spela in intervjun på band. Det material som samlas in kommer att analyseras och 
användas i en interaktiv workshop med deltagare från de olika personalgrupperna. 
Rapporter (preliminär rapport och slutrapport) kommer att lämnas till förskoleförvalt-
ningen.  Det insamlade materialet kan användas i annat forskningssyfte som är förenligt 
med god forskningssed i enlighet med Vetenskapsrådets definition. Studien följer 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa innebär i korthet att ditt deltagande 
är helt frivilligt, du kan gå ur projektet när som helst utan att ange skäl till detta. Du eller 
dina kommentarer kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Du kommer att 
få ta del av projektets slutsatser samt de referat och citat från din fokusgruppsintervju som 
vi tänkt använda i workshopen och i rapporten. Materialet kommer att analyseras av oss 
och förvaras på ett säkert sätt. Vi hoppas med denna information att du ger oss samtycke 
att använda det material som samlas in inom projektets ram. 

Hör gärna av dig om du har frågor!

Sven Persson   Professor i pedagogik 
0709-655 363   sven.persson@mah.se  

Ingegerd Tallberg Broman Professor i pedagogik 
0738 144214  Ingegerd.Tallberg-Broman@mah.se

Förskollärares medgivande
Sätt ett kryss efter något av alternativen:

Ja, jag vill delta i undersökningen beskriven ovan _______

Nej, jag vill inte delta i undersökningen beskriven ovan _______

Namn: 
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