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Abstrakt 
Syftet med föreliggande studie var att genom en kvalitativ intervjustudie undersöka hur 

lärare upplever och hanterar stress på arbetsplatsen och vad det är för stressande 

situationer som kan uppkomma i läraryrket. Tidigare forskning har visat att lärare är en 

av de yrkesgrupper som upplever mest stress på arbetsplatsen och att det är många lärare 

som byter yrke på grund av för höga stressnivåer. Forskning visar också att negativ stress 

kan påverka en person både psykiskt och fysiskt och att förhållningssätt till stress kan 

påverka hur skadlig stressen blir. Deltagare i studien var 8 lärare med olika 

undervisningsämnen som arbetat i olika lång tid och de fick under intervjuer dela med sig 

av sina erfarenheter och upplevelser av stress i läraryrket. Resultaten av de 

semistrukturerade intervjuerna visade de sex huvudkategorierna: 1) Negativ stress. 2) Ta 

med arbetet hem. 3) Problemfokuserad coping. 4) Känslofokuserad coping. 5) Krav från 

omvärlden. 6) Stöd från kollegor och skolledning. Kunskaperna kan användas för att 

förebygga stress på arbetsplatsen och för att angripa de problem som kan uppstå i 

läraryrket. Föreliggande studies resultat stämmer således överens med tidigare forskning 

och visar att läraryrket i många fall är mycket stressande och kräver god planering och 

stöd från kollegor för att undvika skadlig stress.  

 

Nyckelord 
Lärare, arbetsrelaterad stress, problemfokuserad coping, känslofokuserad coping 

 

Engelsk titel 
How does teachers manage stress? - A qualitative interview study with focus on coping 

strategies and the experience of stress in teachers working life. 
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Introduktion 
År 1997 tog den Statistiska centralbyrån fram statistik om arbetsmiljö och vilket yrke som 

upplevdes som mest stressande i Sverige (Jacobsson, Pousette & Thylefors, 2001). 

Läraryrket och framförallt lärare från grundskolan visade sig vara de som till störst 

utsträckning upplevde stress och 67% av de som arbetade i grundskolan menade att de 

var stressade över hälften av tiden de spenderade på arbetsplatsen. Med utgångspunkt från 

Jacobson et al. (2001) och annan tidigare forskning har följande studie utformats för att 

beröra hur det upplevs att vara lärare idag och vad det finns för faktorer som gör att 

arbetsrelaterad stress förekommer i läraryrket. Studien har också berört hur lärare 

upplever stress och vad de använder sig av för olika strategier för att på bästa sätt 

förhindra stressande situationer i sitt arbete. Både fysiska och psykiska tecken på 

utmattning och utbrändhet har visat sig vara inte allt för ovanligt i läraryrket och är därför 

något som Nordin och Nordin (2005) menar behöver tas upp och bearbetas. Ljungblad 

och Näswall (2009) tar upp att stress relaterat till arbete ofta bidrar till symptomen 

depression, huvudvärk och magbesvär och Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, 

Bergström och Fjellman-Wiklund, (2012) tar även de upp att ångest och sömnsvårigheter 

är symptom som uppkommer vid upplevd stress. Wiklund et al. (2012) skriver även att 

stressnivåer hör ihop med hur en individ upplever kvalitén på sitt liv och att detta i sin tur 

kan påverka prestationen på arbetsplatsen. Allvin (2006) menar att stress är något som 

uppmärksammas mycket i en vardaglig kontext och i media men att negativ stress även 

artar sig som en allvarlig arbetsplatsrelaterad sjukdom och att detta bör läggas mer fokus 

på.  

 

Rollen som lärare innefattar många olika delar och det krävs både ämneskunskap, social 

kompetens och en förmåga att kunna hantera flera olika uppdrag på samma gång för att 

lyckas (Långström & Viklund, 2006). Läraryrket innebär utöver lektionerna arbete med 

rättning, andra pappersarbeten och möten med kollegor och skolledning. Då yrket 

innefattar många uppgifter kan det bli svårt att hitta en balans mellan arbetsuppgifterna 

och privatliv vilket kan bidra till att det blir svårt att lägga ifrån sig arbetet när man 

kommer hem (Allvin, 2006). Även faktorer så som omotiverade elever, tidspress och 

oklara arbetsuppgifter bidrar också till negativ stress hos lärare (Kyriacou, 2001). Syftet 

med studien var framförallt att undersöka upplevd stress och att granska vad det kan 

uppkomma för stressade situationer på arbetsplatsen. Ämnet är särskilt viktigt att ta upp 
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för att lärare inte ska bli utbrända och att det lättare ska finnas lösningar och vägar tillbaka 

till dem som blivit drabbade. Föreliggande studie inriktas framförallt mot begreppen 

stress och coping och hur tidigare forskning om dessa ämnen går att anknyta till 

skolvärlden.  

 

Stress 

Ogden (2012) beskriver begreppet stress som något som sker när människor påverkas av 

externa miljöfaktorer, det vill säga stressorer, och att dessa i sin tur påverkar oss internt. 

Människan och dess omgivning ses som ett dynamiskt och ömsesidigt dubbelriktat 

förhållande och stress är något som skapas mellan dessa två faktorerna. (Folkman, 

Lazarus, Gruen & Delongis, 1986). Stress kan reglera hur vi mår och hur vi upplever olika 

situationer på både ett biokemiskt, beteendemässigt och psykologiskt plan (Ogden, 2012). 

Den stress som främst blir belyst i denna uppsats är negativ stress, distress, som ger 

negativa konsekvenser på hälsan. Distress är ofta stress som pågår under en längre tid och 

den positiva stressen, eustress, är mer situationsbunden (Levi, 2001). Eustress är den 

stressen som ofta uppkommer under kortare stunder då hjärnan behöver lite extra skärpa 

eller när musklerna behöver extra kraft. Eustress kan ge en positiv effekt då den ofta är 

kopplad till situationer där en person faktiskt vill känna sig utmattad. Exempel på detta 

kan vara att en utmattningskänsla uppnås efter löpning eller annan träning, eller efter att 

ha löst ett problem som varit intressant och utmanande.  

 

Rydén och Stenström (2015) skriver att stress är som farligast om den pågår under längre 

tid då kroppen inte har tid för vila. Stresshormon är något som utlöses bland annat vid 

den så kallade fight or flight-responsen när vi människor upplever ett hot från vår 

omgivning och är framförallt till för korta intensiva perioder av adrenalinpåslag (Levi, 

2001). Levi (2001) menar att ändamålet med stress vid människans tidiga skede var att 

förbereda individen för fysisk aktivitet, muskelarbete, kamp, flykt och tävlan om föda och 

kärlekspartner. Stressreaktionen yttrar sig genom att hjärnbarken skickar signaler till 

hypotalamus som aktiverar det sympatiska nervsystemet. Vid detta skede producerar 

binjurarna adrenalin vilket via blodbanan förs till hypofysen. Detta ger effekten av ökad 

andhämtning, ökad puls och en spänning av muskler vilket gör att kroppen blir redo för 

att fly eller fäkta (Levi, 2001). Det som skiljer dagens stress med stressen under 

människans tidigare skede är att stressorerna är annorlunda och ibland mindre konkreta i 
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dagsläget. Skiljaktigheten mellan att stressa för att få mat och överleva och stressa av ett 

arbete eller av skolarbete är stor (Levi, 2001). Kroppens reaktion är idag densamma som 

för länge sedan och genom olika tolkningar värderar vi om en situation är positiv, negativ 

eller likgiltig. Är situationen negativ upplever vi det som ett hot och stressprocessen sätter 

igång (Levi 2001).  

 

Levi (2001) menar att människor reagerar på stress genom känslor, intellekt, beteenden 

och fysiologisk-biokemiska reaktioner. Känslorna består ofta av ångest, oro och 

nedstämdhet vilket ger effekten av förberedelse inför faror eller andra jobbiga situationer. 

Upplevs dessa känslorna under en längre tid kan de leda till psykiska sjukdomar och 

annan ohälsa. Intellekt syftar på kognitiva reaktioner som kan uppstå vid stress (Levi, 

2001). Stress kan påverka kognitionen till att det blir svårare att minnas, lära sig saker 

och att fatta beslut. Detta gör att en person kan känna sig otillräcklig och att den inte har 

bra lösningar på ett problem vilket bidrar till en känsla av hjälplöshet (Levi, 2001). Den 

beteendepåverkan stress har på kroppen är att en person kan ta till destruktiva metoder 

för att slippa undan stressen. Detta kan påverka matvanor, rökning och alkoholintag, 

vilket i sig självt leder till en negativ påverkan på hälsan (Levi, 2001). De fysiologiska 

och biokemiska reaktionerna är som tidigare nämnt ökad andhämtning, ökad puls och en 

spänning av muskler. Levi (2001) skriver att begreppet stress innebär kroppens 

anpassningsförmåga till fysiska och psykiska påfrestningar och att stressnivåerna hos en 

person påverkar hur mycket kroppen slits. Som tidigare nämnt påverkar negativ stress 

kroppen både psykiskt och fysiskt och de fysiska effekterna kan vara bland annat magont, 

svettningar och oro (Nordin & Nordin, 2013). Dessa symptomen kan i sig ge en negativ 

attityd mot saker då stressen bidrar till att det inte finns någon ork kvar hos de personer 

som drabbats av långvarig stress. Antoniou, Ploumpi och Ntalla (2013) tar upp att 

utbrändhet just ofta innefattar dessa faktorerna och att utbrändheten dessutom är 

beskriven som en emotionell utmattning. Den långvariga stressen, även kallad kronisk 

stress, på arbetsplatsen som relateras till utmattning beror ofta på komponenterna 

emotionell utmattning, depersonalisering och brist på personlig prestation. 

 

Levi (2001) skriver att stress är olika påtagligt hos olika människor och att situationer 

som stressar vissa personer tas som ett mindre problem av andra. Det finns alltså personer 

som är känsliga för påfrestningar och andra som är motståndskraftiga. Dock så menar 



 

 

 

6 

 

Levi (2001) att människan kan uppleva stress olika intensiv olika dagar och att saker som 

sömn, fysisk form och upplevd smärta kan påverka hur väl de kan hantera vissa 

situationer. Levi (2001) tar även upp hur livssituation och stöd från omgivningen kan 

påverka hur väl stress hanteras, vilket leder in på ett fenomen kallat coping.  

 

Coping 

Begreppet coping innebär en persons kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för 

at minska eller tolerera interna och externa stressorer (Folkman et al., 1986). Folkman et 

al. (1986) menar dessutom att det finns två olika sorter som fokuserar på att antingen 

hantera problemet eller att använda sig av känslor för att bemöta ett problem. Lazarus och 

hans kollegor är de som myntade begreppet coping och det är något som de har undersökt 

under många år (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis, Gruen, 1986). Ogden 

(2012) tar upp att en person bör ställa sig två frågor när det kommer till stress; fråga ett 

är “känner jag mig stressad av detta?” och fråga två “kan jag hantera stressen jag känner?” 

Är svaret på fråga två nej finns det en större risk att få negativa konsekvenser av stressen. 

Vår kognitiva bedömning påverkar hur mottagliga vi är för stress och är därför något som 

är viktigt att ha med i beräkningen när det talas om coping (Folkman et al., 1986). 

Beroende på hur vi ser på ett problem påverkar det också hur vi hanterar det. Ett problem 

eller en stressande situation som upplevs mer relevant är också ett problem som ofta 

skapar mer stress (Folkman et al., 1986). Detta hör även ihop med begreppet locus of 

control som innebär vilken inställning människor har till hur de kan påverka sina liv. Om 

en person har en intern locus of control tror denne att den kan påverka saker i livet och 

det är då mer sannolikt att den tar tag i saker vilket ofta kan ge positiva konsekvenser. 

Om vi tar ett beslut om att bearbeta de stressorerna som finns i livet försvinner i regel 

också problemen (Rydén & Stenström, 2015).  Människor med god locus of control har 

också ofta bättre självkänsla. Vid extern locus of control tror sig en person att allt har 

utomstående påverkan och att det inte finns något att göra åt en händelse vilket gör att 

personen ifråga kan uppleva stor hjälplöshet (Rydén & Stenström, 2015).  

 

Hanuliaková, Hasajová och Porubčanová (2016) genomförde en studie som hade fokus 

på upplevd stress och copingstrategier hos elever i 15–16 årsåldern i Slovakien och 

forskarna kom fram till att yttre faktorer såsom prov och lärarens inställning samt 

elevernas copingstrategier var viktiga för hur de upplevde stress (Hanuliaková et al., 
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2016). De varierande copingstrategierna hos eleverna var det som visade sig ha allra störst 

påverkan på stressnivån. Copingstrategier brukar delas upp i Problemfokuserad coping 

och känslofokuserad coping där den problemfokuserade copingen framförallt syftar på att 

vara bra på att planera och att aktivt leta lösningar på problemet. (Nielsen & Knardahl, 

2014) tar upp  Det handlar även om förmågan att sätta andra lockande aktiviteter åt sidan 

för att uppnå ett mål samt att ständigt konfrontera vad det är som är fel. Nielsen och 

Knardahl (2014) tar upp Folkman och Lazarus (1980) definition av coping och menar att 

coping vanligen definieras som de kognitiva och beteendemässiga ansträngningarna för 

att behärska, tolerera eller minska externa och interna krav och konflikter.Tänker vi över 

hur vi tänker på stressfulla händelser kan vi också lära oss själva att inte överreagera på 

en situation som egentligen inte behöver vara så farlig. Irrationella tankar kan leda till att 

en situation ses som väldigt svår och genom att tänka bort negativa tankar sänker vi också 

våra stressnivåer. Det går även att gå igenom stegen att förbereda sig inför sin stressor, 

bemöta stressorer och hantera känslan av dessa för att sedan komma på en lösning 

(Nielsen & Knardahl, 2014).   

 

Antoniou et al. (2013) tar upp problem- och känslofokuserad coping och menar att den 

problemfokuserade copingen inkluderar problemlösning samt definition av problem 

vilket gör att det är lättare att identifiera de alternativen som finns. Identifieras problemen 

är det lättare att överväga att ta tag i dem och att fördelar och nackdelar vägs varandra. 

Den problemfokuserade copingen fokuseras ofta på vad det är som kan göras snarare än 

vad som inte kan göras (Antoniou et al., 2013). Den känslofokuserade copingen däremot 

kan innefatta att ett problem undviks och att ett försvarsläge intas istället för att hantera 

problemet. Shen (2009) berör coping som något som är absolut nödvändigt för att undvika 

att stress blir skadligt för kroppen och att det är avgörande för hälsa och välmående. Hur 

vi hanterar stress är helt avgörande för om stressen är bra eller dålig för kroppen. Studien 

tar även upp att alla copingstrategier fyller en god funktion till en viss utsträckning och 

att även avoidance coping till viss del kan ha positiva effekter. Förnekande av stress 

fungerar ofta bra under en kortare tid medans att ta tag i problemen fungerar bättre 

långvarigt. 

 

Ljungblad och Näswall (2009) undersöker hur väl socialt stöd och coping kan mildra 

effekterna av stress på ohälsa och lägger fokus på arbetsrelaterad stress i relation till 
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socialt stöd. Utbrändhet resulterar ofta till långtidssjukskrivningar vilket både är ohållbart 

ekonomiskt samt för individen som drabbas av utbrändheten. De krav som många som 

blir utbrända upplever är ökade krav och lägre tolerans från arbetsgivare och att det är 

svårt att undvika och ta sig ifrån de problemen som upplevs. Ljungblad och Näswall 

(2009) menar dock att det finns saker som kan göras för att mildra stress och att coping 

och socialt stöd är det som fungerar bäst. Socialt stöd innebär att en person har någon som 

lyssnar eller kommer med råd och att en person känner en tillhörighet till en grupp eller 

en annan människa. De personer som har ett gott umgänge med andra människor och har 

ett välfungerande socialt nätverk är också de personer som har bättre hälsa. Ljungblad 

och Näswall (2009) tar upp hur Cohen och Willis (1988) delar upp socialt stöd i 

kategorierna känslomässigt och instrumentellt stöd. Det känslomässiga stödet handlar 

mycket om att tala ut om oro och andra stressande tankar och att detta i sin tur bidrar till 

stöd från kollegor och vänner. Det instrumentella stödet fokuserar mer på att personen 

som upplever stress får hjälp i form av en utbildning eller av resurser som kan bidra till 

att personen känner sig mer säker i sitt uppdrag (Ljungblad & Näswall, 2009). Trots att 

socialt stöd ofta har visat ge positiv effekt på att motverka stress tar Ljungblad och 

Näswall (2009) även upp hur det i vissa situationer visat sig vara negativt. Det sociala 

stödet kan alltså också skapa stress om en person får socialt stöd utan att ha bett om det. 

Påtryckningar från familj, vänner och arbetskamrater kan bidra till en känsla av att vara 

otillräcklig som eventuellt inte har upplevts av personen innan. Ljungblad och Näswalls 

(2009) studie visade att de personerna med högre arbetsbelastning visade fler symptom 

på depression och sömnproblem. De kom även fram till att problemfokuserad coping var 

den som gav bäst effekt på minskad stress men att även det känslomässiga och 

instrumentella stödet gav en god effekt av minskad stress.  

 

Stress och coping i relation till skolan  

Kyriacou (2001) skriver att forskning om stress hos lärare har blivit allt vanligare, detta 

mycket på grund av att studier visat att lärare inte känner sig bekväma på sin arbetsplats. 

Redan på 1970-talet dök det upp allt mer forskning kring ämnet men trots detta menar 

Kyriacou (2001) att det fortfarande behöver undersökas mer. Stress hos lärare artar sig 

ofta i känsla av obehag, ilska, ångest, spänningar, frustration och depression. Kyriacou 

(2001) tar upp en studie från Huberman (1993) som gick ut på att jämföra stressnivåerna 

hos lärarna och se om det skiljde sig mellan de som arbetat under en längre tid och de 
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som är nyutexaminerade. Studiens resultat visar att alla lärare någon gång under sin 

yrkestid upplever perioder av dåligt självförtroende och besvikelse och att de flesta någon 

gång överväger att byta karriär på grund av stressen på arbetsplatsen. De som valde att 

lämna läraryrket hade gjort det för att de kände sig utmattade, utslitna och trötta på att 

anpassa sig efter sina elever. Läraryrket bidrog till att vissa blev utbrända och att vissa 

hade svårt att komma tillbaka efter detta (Kyriacou, 2001). Kyriacous (2001) studie tar 

även upp en lista av faktorer som är de vanligaste varför lärare känner sig stressade på sin 

arbetsplats. En av faktorerna är att eleverna är omotiverade och att det är jobbigt att 

undervisa ungdomar som inte vill lära sig. Vill eleverna inte heller lära sig kan det vara 

svårt att hålla ordning i klassrummet och att mycket tid går till organisation. Tidspress, 

för mycket arbetsuppgifter och oväntade förändringar så som schemabrytande aktiviteter 

uppfattades också som stressande (Kyriacou, 2001). Utöver elevkontakten stressade även 

kontakt med kollegor och skolstyrelse och att lärarna ibland kände att de hade för mycket 

krav och blev bedömda på grund av sina egna prestationer. För att hantera stressen var 

det däremot vanligt att lärarna försökte se på sina problem ur perspektiv och att de 

försökte slappna av efter de kom hem från jobbet. Kollegorna på arbetsplatsen visade sig 

också vara en stor hjälp för många när det kom till att undvika stress. Planering och 

prioritering var två faktorer som togs upp som extra viktiga (Kyriacou, 2001).  

 

Howard och Johnsson (2004) tar även de upp Kyriacous (2001) studier och att stress hos 

lärare och utbrändhet är två skilda saker trots att de är sammankopplade med varandra. 

Stressen innefattar framförallt de tidigare nämna symptomen när utbrändheten däremot 

handlar om att man konstant får sätta andra före sig själv på arbetsplatsen vilket ger en 

negativ effekt (Howard & Johnsson, 2004). Emotionell utmattning, identitetskris och 

minskade prestationer är också något som tyder på utbrändhet. Den emotionella 

utmattningen är speciellt vanlig i yrken som involverar mycket kontakt med andra 

människor (Jacobsson, Pousette & Thylefors, 2001). Lärarstress och utbrändhet kan 

också resultera i minskat självförtroende och att personliga relationer blir påverkade och 

skadade (Howard & Johnsson, 2004). Anledningen till påverkan på privatlivet är 

framförallt att lärarna behövde ta med sig arbetet hem samt att de inte hade ork att vara 

trevliga då de satt upp en fasad för sina kollegor under arbetsdagen. De strategier som 

användes flitigast av lärarna var att de använde sig av en pallativ metod, vilket innebär 

att skjuta upp problemet, eller att direkt hantera problemet. De lärarna som använde sig 
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av de pallativa metoderna var också de som upplevde sig mest stressade (Howard & 

Johnsson, 2004). Griffith, Steptoe och Cropley (1999) tar också upp pallativa metoderna 

och menar att dessa är ett slags omoget sätt att hantera stress. När en person tar till 

exempelvis rökning, alkohol och andra skadliga substanser kan det skapa ännu fler 

problem i livet vilket kan gå ut över yrkeslivet. Howad och Johnssons (2004) studie 

inriktade sig dessutom på begreppet resilience som innebar en persons kapacitet att 

anpassa sig till utmanande och jobbiga situationer och de personer som visade större grad 

av resilience var också de som var minst stressade på arbetsplatsen. Dessa personer kunde 

lättare anpassa sig och sina copingstrategier till olika situationer och det var mer troligt 

att de tog tag i sina problem än att skjuta upp dem till senare.  

 

Agai–Demjaha, Karadzinska Bislimovska och Mijakoski (2015) skriver att läraryrket är 

väldigt stressfyllt och att detta framförallt beror på att lärarna får ökat ansvar och krävande 

deadlines som de måste anpassa sig efter. De skriver även att arbetsrelaterad stress är 

något som i stort sett varje lärare får uppleva varje dag. Stressen artar sig ofta i en negativ 

känsla och ångest, ilska, press och besvikelse (Agai-Demjaha et al., 2015). Denna 

arbetsrelaterade stress gör att det är vanligare att lärare byter yrke än vad personer från 

andra yrkesgrupper gör. Lärarnas 15,7% ställs emot andra yrkens 11% vilket tydligt visar 

att stressen i läraryrket blir för mycket för många. Agai-Demjaha et al. (2015) tar även 

upp forskning från Cox et al. (1997) som visar att hela 78% av alla lärare ser sitt yrke som 

den huvudsakliga källan till deras stress och att denna siffra motsvaras av 38% i andra 

yrken. Agai-Demjaha et al. (2015) utförde sin studie i Makedonien under 2013–2014 

vilket tiden som landet förändrade sitt utbildningssystem vilket gjorde att lärarna kände 

extra stor press att prestera i sitt yrke. De aspekterna som tas upp i studien är kön, ålder, 

arbetsposition, utbildning och arbetslivserfarenhet och studien innefattade 195 kvinnor 

och 105 män. Endast 44 av deltagarna upplevde låg stress på arbetsplatsen och hela 134 

personer upplevde stressnivåerna som höga eller väldigt höga (Agai-Demjaha et al., 

2015). Studien visar att de som har rapporterat in lägst nivå av stress också är de som har 

lägst arbetserfarenhet (Agai-Demjaha et al., 2015). I sin diskussion tar Agai-Demjaha et 

al. (2015) upp att andra studier av bland annat Anhorn (2008) visar att lite arbetserfarenhet 

korrelerar med stress. Nyutexaminerade lärare ska, enligt Anhorns studie, uppleva mindre 

tid att utföra sina uppgifter och fördela arbetsbelastningen vilket gör att dessa blir mer 

stressade och att de är mer benägna att ta med sig sina arbetsuppgifter hem.  
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Allvin (2006) talar om den så kallade segmenteringsmodellen och tar även tar upp 

begreppet överspridning vilket lägger fokus på hur väl olika människor skiljer på privatliv 

och arbetsliv. Upplever en person att den “tar med sig jobbet hem” blandas alltså privatliv 

och arbetsliv vilket ger personen mindre tid att återhämta sig och vila när de kommer hem 

från arbetet. I exempelvis läraryrket är det vanligt att ta med sig olika rättningsarbeten 

hem för att hinna klart över helgen och för att kunna fokusera på annat på arbetsplatsen. 

Det kan upplevas vara svårt att hinna med alla arbetsuppgifter utan att göra på detta sätt 

vilket gör att lugnet i hemmet försvinner (Allvin, 2006). Om hemmet inte blir en plats för 

vila utan snarare en plats för både hushållssysslor kombinerade med arbete från 

arbetsplatsen finns det inget sätt att återhämta sig från stressen vilket kan leda till 

utbrändhet. Allvin (2006) lägger därför stor vikt på att hemmet ska vara en frizon från 

arbetsplatsen för att minska att folk går in i väggen.  

 

Antoniou et al. (2013) undersöker stressnivåer och copingstrategier hos lärare i sin studie. 

De stressorer som tas upp är bland annat tidsbrist, många olika aktiviteter i skolan, 

disciplinproblem i klassrummet och avsaknad av stöd från andra lärare samt 

skolledningen. Jacobsson, Pousette & Thylefors (2001) skriver att många lärare känner 

att de ger mer energi till både elever och kollegor än vad de får ut vilket gör att de blir 

utbrända och stressade. När det kommer till stress från skolledningen innebär det 

framförallt att lärarna känner att de har för lite makt över sina egna arbetsuppgifter och 

att skolledningen får ta beslut som lärarna egentligen hade tagit bättre själva (Jacobsson, 

Pousette & Thylefors, 2001).  Många lärare upplever även en slags rivalitet mellan dem 

och deras kollegor vilket också kan bidra till en stressad situation (Antoniou et al., 2013). 

En annan stressor är att lärarna upplever att de inte får vara med och delta i frågor som 

rör deras arbete och att de ibland inte blir bemötta i sin profession. Om lärarna känner att 

de inte kan påverka sin situation kan detta också påverka locus of control negativt och att 

lärarna känner en hjälplöshet på arbetsplatsen. Studiens fokus ligger framförallt på att 

lärare som undervisar klasser i secondary school, vilket motsvarar Sveriges 

gymnasieskola, är mer stressade än de lärare som undervisar lägre klasser (Antoniou et 

al., 2013). Lärare på gymnasiet är mer benägna att känna att de har misslyckats och att 

deras utbildning inte har gett dem kunskaper i att hantera diciplinella problem i 

klassrummet utan att de enbart har ämneskunskaperna. Studien tar även upp att 

copingstrategier påverkar utfallet av upplevd stress på arbetsplatsen och de lärare som tar 
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stöd från andra samt använder sig av en problemfokuserad coping är de som har lägst 

stressnivå. De lärare som istället använder sig av en känslofokuserad coping med 

undvikande karaktär är också de som är benägna att vara mest stressade. Studiens resultat 

visar även att de lärare som jobbat i över 16 år upplever mindre stress än både de som 

jobbat i 1–10 år samt de som jobbat 11-15år. De som jobbat 1–10 år visade både mer 

upplevd stress samt att de kände sig mest utbrända på arbetsplatsen. Grupperna visade 

dock ingen skillnad på användning av copingstrategier vilket kan innebära att 

arbetserfarenhet är viktigast när det kommer till stress i arbetet (Antoniou et al., 2013). 

 

Punch och Tuetteman (1996) har undersökt effekterna av stöd som lärare upplever på 

arbetsplatsen. Aspekterna av stöd som tas upp är stöd från kollegor och skolledning samt 

hur mycket stöd och uppmuntran de får. De stressorer som undersöks i studien är 

otillräcklig tillgång till anläggningar, att de behöver ta med arbetet hem, att eleverna 

missköter sig och en stor förväntan från samhället att få eleverna att lyckas (Punch & 

Tuetteman, 1996). Resultatet visar att bra stöd från kollegor och skolledning korrelerar 

med minskad stress. De lärarna som uppfattade sig få lite stöd och lite beröm för vad de 

gjorde var också de som kände sig mest stressade. Det kollegiala stödet visade sig vara 

viktigare än uppmuntran och beröm från omgivningen. Den stressoren som uppfattades 

som värst av lärarna och som 65% av de 574 deltagarna upplevde var ett stort problem 

var att de fick ta med sig arbetet hem. Lärarna hade alltså svårt att lägga ifrån sig saker 

när arbetsdagen var slut och det påverkade deras stressnivåer negativt (Punch & 

Tuetteman, 1996). 

 

Shen (2009) undersöker relationen mellan self-efficacy, socialt stöd och olika 

copingstrategier bland lärare i primary samt secondary school i Kina då det 

uppmärksammats att många kinesiska lärare drabbas av psykisk ohälsa. Lärare visade i 

undersökningar en högre grad av problem än resten av populationen och det största 

problemet visade sig vara distress. Även Shen (2009) tar upp faktorerna tidsbrist och 

många olika arbetsuppgifter som en anledning till varför lärare blir utbrända. Precis som 

studien av Agai-Demjaha et al. (2015) genomfördes Shens studie under en reform av 

utbildningssystemet vilket visade sig ha en stor negativ påverkan på stressnivåerna hos 

lärarna. Gott socialt stöd och hög self-efficacy går hand i hand med goda 

copingmekanismer när det kommer till stress. Den problemfokuserade copingen är den 
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som fungerar bäst när det kommer till att hantera stress och det sociala stödet bidrar till 

att den emotionella belastningen från arbetet kan lättas upp (Shen, 2009). En person med 

hög self-efficacy är också mer benägen att söka socialt stöd och använda sig av 

problemfokuserad coping vilket gör att dessa personer också upplever minst stress. 

Resultatet av Shens (2009) studie visar att den bästa copingstrategien var att tänka positivt 

och angripa problemet. En annan vanlig faktor för att undvika stress var att vända sig till 

religion och familj för att söka emotionellt stöd. De personer som visade hög self-efficacy 

var de med lägre stressnivåer och de som använde problemfokuserad coping. De med låg 

self-efficacy var de som var mest stressade och som använde sig av avoidance-coping 

(Shen, 2009).  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Föreliggande studies syfte inriktar sig på att undersöka hur lärare upplever och hanterar 

stress samt vad det kan uppkomma för olika stressande situationer relaterade till yrket. 

Då tidigare forskning har visat att stress är vanligt förekommande bland lärare är det 

viktigt att ta upp ämnet för att förebygga utbrändhet på arbetsplatsen samt undersöka vad 

det kan finnas för sätt att minska den upplevda stressen. Då tidigare forskning framförallt 

inriktar sig på copingstrategier och socialt stöd är detta även aspekter som tas hänsyn till 

i föreliggande studie.  

 

Frågeställningar 

• Vad är det som stressar lärare? 

• Vad använder lärare för strategier för att undvika stress på arbetsplatsen?  
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Metod 
Deltagare  

Deltagarna i studien var 8 lärare från olika skolor i södra Sverige och de utvalda arbetade 

75–100% med olika ämnen. Arbetserfarenheten sträckte sig mellan 4 månader till 26 år 

och 5 män respektive 3 kvinnor intervjuades för studien. Vissa av deltagarna hade 

läraryrket som sitt första arbete medan andra hade valt läraryrket i ett senare skede i livet. 

Ålder hos de deltagande var varierande och den yngsta deltagaren var 25 år och den äldsta 

51. Lärarna i undersökningen hade inte samma undervisningsämnen men undervisade i 

minst ett teoretiskt ämne då praktiska ämnen skiljer sig väsentligt från de teoretiska. 

Informanterna hade även lärarlegitimation då detta bidrog till att de hade ungefär samma 

didaktiska bakgrund när de började arbeta. Lärarlegitimation innebär att lärarna tagit 

examen från ett universitet och att dessa då är behöriga att undervisa samt sätta betyg i 

sitt ämne (Skolverket, 2011). För mer information om deltagarna och deras 

undervisningsämne se tabell 1. Deltagarna kontaktades via mejl och fick bestämma tid 

och plats för intervjuerna. Deltagarna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval där 

sökandet av informanter påbörjades genom att kontakta bekanta inom skolvärlden för att 

få tillgång till mejladresser till andra potentiella deltagare. Langemar (2008) skriver att 

ett renodlat bekvämlighetsurval är att man har kontakt med några personer som kan 

förmedla vidare kontakter till studien vilket också blev fallet i denna studie. Av de 30 

personer som kontaktades svarade 8 personer ja på att delta i studien och 3 personer valde 

att avböja. Resten av de tillfrågade svarade inte på det utskickade mejlet.  

 

Tabell 1. Deskriptiv data för studiens deltagare  
 Ålder Kön Arbetstid Ämneskombination 

Deltagare 1  30 + Man < 5 år  Historia, Geografi. 

 

Deltagare 2  40 + Man < 15 år Historia, Geografi. 

 

Deltagare 3 25 + Man < 5 år Historia, svenska. 

 

Deltagare 4  40 + Man < 15 år  Samhällskunskap, Geografi  

 

Deltagare 5 40 + Kvinna < 30 år Svenska, Matte 

 

Deltagare 6 40 + Kvinna < 15 år Svenska, Historia. 

 

Deltagare 7 50 + Kvinna < 15 år Biologi, Kemi, Naturkunskap. 

     

Deltagare 8 25 + Man <  5 år Engelska, Psykologi. 

 

Instrument 

Insamling av empiri i följande uppsats skedde genom 8 semistrukturerade intervjuer. Till 

studien utformades en egendesignad intervjuguide, som går att finna i bilaga 1, med öppna 
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frågor inspirerade från tidigare kvalitativa intervjustudier och forskning kring stress och 

copingstrategier (Alijagic & Nessler, 2015). Anledningen till att intervju var en metod att 

föredra var att syftet med uppsatsen är att undersöka lärares upplevelser av stress i deras 

arbete. Langemar (2008) skriver att intervjustudier är en bra metod för att komma åt 

informanternas känslor och deras djupare tankar. Under en intervju får deltagarna tid att 

reflektera om sina upplevelser vilket kan ge mycket betydelsefulla svar (Langemar, 

2008). Då deltagarnas egna tankar är av största relevans var det viktigt att inte ha stängda, 

riktade frågor som kunde leda in dem på ett spår som de egentligen inte höll med om. För 

att förhindra att detta skedde utformades en intervjuguide för att minimera risken för 

denna typ av frågor. Då varje informant hade olika svar och tankar kring de olika frågorna 

var det även av stor vikt att ha eventuella följdfrågor för att skapa en större meningsfullhet 

i samtalet (Langemar, 2008). Val av instrument utgick även från att de flesta studierna 

kring stress hos lärare grundar sig på kvantitativa studier vilket ger en öppning för att 

undersöka lärarnas stressnivåer utifrån deras egna upplevelser och tankar. En kvalitativ 

studie kan mer på djupet undersöka ämnet utifrån ett annat perspektiv.  

 

Procedur  

Efter utformning av syfte och frågeställningar utformades en intervjuguide med 35 frågor 

som berörde stress och coping (Bilaga 1). Utöver dessa två ämnena fick informanterna 

även svara på övergripande frågor som gav en större förståelse för vad de hade för 

erfarenhet av läraryrket och hur de upplevde ämnena som de undervisade i. Efter 

formuläret utformats genomfördes en pilotstudie för att undersöka om vissa frågor var 

svårförstådda samt hur lång tid en intervju skulle ta. De utvalda deltagarna kontaktades 

via mejl och tid och datum för intervjuerna bestämdes utefter deras villkor. Enbart tre av 

informanterna kunde genomföra ett fysiskt möte och därav genomfördes de fem andra 

intervjuerna via samtalstjänsten Skype och samtalen spelades in via en tilläggsapplikation 

vid namn Skype Recorder. De personerna som ville träffas fick själva bestämma vart 

intervjun skulle genomföras och de tre intervjuerna tog plats i avskild miljö utan större 

störningsmoment. Intervjuerna spelades under dessa tillfällen in med en smartphone. 

Anledningen till att de som intervjuades själva fick bestämma plats och tid var att de 

skulle känna sig så bekväma som möjligt under intervjun och att detta på så sätt skulle 

minska störningsmoment under intervjutiden. Syftet med att intervjuerna spelades in var 

att så korrekt som möjligt komma ihåg och ta del av den information som informanterna 
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bidrog med. Samtliga möten inleddes med introducering av intervjuare samt ämnet och 

syftet med uppsatsen. Informanterna fick även en andra gång en genomgång av 

vetenskapsrådets fyra huvudkrav och hur detta kopplades till uppsatsen. Innan inspelning 

av intervjuerna fördes en konversation om vardagliga saker för att lätta upp stämningen. 

Tillfälle för eventuella frågor om studien gavs även i slutet av intervjun och flera av 

deltagarna ville ta del av studien efter den färdigställts.  

 

För att sedan analysera innehållet ytterligare transkriberades intervjuerna och 

meningsbärande delar valdes ut för sammanställning till huvudkategorier och 

underkategorier. För att ge en så korrekt bild som möjligt av vad informanterna verkligen 

menade lästes transkriberingarna igenom vid flertalet tillfällen och först efter detta valdes 

de meningsbärande delarna ut. De som intervjuades blev under transkriberingen tilldelade 

nummer 1–8 för att ge deltagarna anonymitet. Den metod som användes för att analysera 

intervjuerna var Burnards (1991) 14 steg i hur man gör en analys i en semistrukturerad 

intervjustudie. Burnards steg och metod gav en tydligare och mer detaljerad framställning 

av kategorier och underkategorier vilket gjorde det enklare att både bearbeta och förstå 

insamlade data. Dessa kategorier innehåller de mest meningsbärande delarna från varje 

intervju. Det var även viktigt att dessa meningsbärande enheterna inte togs ur kontext för 

att få ett så tydligt resultat som möjligt (Langemar, 2008). Om informationen tas ur 

kontext eller tolkas på fel sätt kan hela undersökningen riktas fel och det var därför av 

stor vikt att vid analys läsa in vad informanten faktiskt menar. Burnard (1991) menar även 

att det är viktigt att se till att det går att skilja på kategorier och underkategorier för att ge 

en så klar blid som möjligt av resultatet. Nedan i tabell 2 presenteras exempel på de 

huvudkategorier och underkategorier som har hittats vid analys av rådata från 

transkriberingen av intervjuerna och meningsbärande enheter har valts ut för att 

demonstrera de olika kategorierna.  
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Tabell 2. Sammanställning av meningsbärande enheter och kategorisering av dessa 

Meningsbärande enheter  Underkategorier  Huvudkategorier 
 

” jag vänder ut och in på mig själv, vad kan jag 

göra för den här eleven? Å det är den mest 

negativa stressen som jag någonsin har upplevt.”  

 

 

Hjälpa elever 

 

Negativ stress 

”det kan jag ju ta med mig hem och jobba med på 

nätterna inom citationstecken, man släpper inte 

tankarna man funderar hur man ska lösa det för 

dem och man funderar på deras situation liksom” 

 

Elevkontakt Ta med arbetet hem 

”…det ju en sak man också lär sig med tiden, man 

lär sig sålla, vad är det jag måste göra nu och ta tag 

i för att minska stressen och det handlar ju om att 

lära sig prioritera.” 

Prioritering Problemfokuserad 

coping 

 

”Ja det är väl mycket flykt. Alltså du vill bort från 

detta jobbiga. Å då tänker du ofta jag skiter i det 

eller ja på något sätt försöka fly och det är ju aldrig 

rationellt...” 

 

Fight or flight-respons 

 

Känslofokuserad 

coping 

 

” någonstans ska man också ta hänsyn till sig själv 

och vad man själv vill göra och sen förutom det så 

har vi ju även föräldrar som ligger på en. Så ja det 

är förväntningar från alla håll och kanter.” 

 

 

Krav från föräldrar 

 

 

 

Krav från omvärlden 

 

”…man försöker då ju, å prata med mycket av sina 

kollegor och ventilera vad det är som har hänt 

under dagen och sådär då, jag tror att det är en 

jättebra grej att slippa bära allting själv liksom.”  

 

 

Kollegialt yrke  

 

 

Stöd från kollegor 

och skolledning 

 

Etik 

De etiska övervägandena som gjordes i denna uppsats utgick ifrån vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Detta för att deltagarna skulle känna sig skyddade och att de skulle kunna 

känna ett förtroende för att deras information behandlas med största försiktighet 

(Langemar, 2008). Informanterna fick redan vid första kontakttillfället veta sina 

rättigheter om de valde att delta i undersökningen, detta framförallt för att undvika 

bortfall. Informationen som deltagarna fick ta del av vid första kontakttillfället via ett 

missivbrev redovisas i Bilaga 2. Deltagarna fick även innan intervjun reda på intervjuns 

syfte och vad informationen skulle användas till samt att de när som helst fick avbryta 

eller hoppa över frågor om de kände sig obekväma, detta utan motivering. Langemar 

(2008) skriver att informationskravet innefattar att forskaren ska informera deltagaren om 

syftet med uppgiften och detta uppfylldes genom att informanterna fick reda på intervjuns 

syfte och vad deras information skulle användas till. Detta skedde både före träff och före 
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påbörjad intervju. Langemar (2008) skriver att samtyckeskravet innebär att en deltagare 

i en undersökning alltid har rätt att bestämma över sin medverkan i undersökningen vilket 

innebär att denne när som helst får avbryta eller hoppa över vissa frågor. Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att detta togs hänsyn till och att informanterna fick veta detta både vid 

tidigt skede och innan intervju. Nyttjandekravet, som innefattar att uppgifterna enbart får 

användas i forskningssyftet, uppfylldes genom att informationen de bidrog med endast 

användes till uppsatsen och redovisning av denne (Langemar, 2008). Slutligen uppfylldes 

konfidentialitetskravet, som fokuserar på att de som deltar ska förbli anonyma och att 

bara behöriga har tillgång, genom att informanternas namn byts ut mot pseudonymer och 

att deras arbetsplats förblir anonym (Langemar, 2008). Något som även hades i åtanke 

var att stress och hantering av denna kan vara ett ämne som upplevs jobbigt att prata om 

för vissa individer. Detta gjorde det extra viktigt att belysa att undersökningen var helt 

och hållet frivillig och att den när som helst kunde avslutas på deras villkor. Ville 

informanten ta en paus och fortsätta prata senare fick de även göra detta (Langemar, 

2008).  
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Resultat 

Studiens syfte var att undersöka upplevd stress hos lärare och även se vad de använde sig 

av för copingstrategier när de kände sig stressade. Utöver detta undersöktes även de 

faktorer i arbets- och privatliv som påverkade stressnivåerna och vad det fanns för 

upplevda svårigheter i läraryrket. Fokus ligger på negativ stress och problem- samt 

känslofokuserad coping. I tabell 3 presenteras en sammanställning av de underkategorier 

samt huvudkategorier som tagits fram från materialet från de 8 semistrukuterade 

intervjuerna.  

 

Tabell 3. Summering av huvudkategorier och dess tillhörande underkategorier.  

Huvudkategorier  Underkategorier 

 

 

NEGATIV STRESS  

 

Hjälpa elever 

Tidsbrist 

Undervisning 

Locus of Control 

Fysiska symptom 

 

 TA MED ARBETET HEM  

 

 

 

 

KRAV FRÅN OMVÄRLDEN 

Lärarroll 

Elevkontakt  

Rättning 

 

Krav från elever 

Krav från föräldrar 

Krav från ledning 

Krav från familj 

 

  

PROBLEMFOKUSERAD COPING Planering  

Prioritering 

 

KÄNSLOFOKUSERAD COPING Undvikande beteende  

Fight or flight-respons 

 

  

STÖD FRÅN KOLLEGOR OCH SKOLLEDNING  

 

Kollegialt yrke  

Våga be om hjälp 

Kortvariga lösningar 

 

 

På nästkommande sida presenteras de 6 huvudkategorierna med deras underkategorier. 

Huvudkategorierna och underkategorierna beskrivs med citat från de kvalitativa 

intervjuerna med de 8 lärarna. 
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Huvudkategori - Negativ stress 

Under intervjuerna fick lärarna svara på hur de uppfattade begreppet stress och hur 

negativ stress artade sig för dem i olika situationer. Anledningen till att frågan ställdes 

var att syftet med studien till stor del berör lärarnas stressnivåer vilket gör att själva 

definitionen av stress är extra viktig. Då meningen med intervjuerna var att få fram den 

individuella bilden av stress behövdes också en utgångspunkt för vad stress betydde för 

personen i fråga. Efter genomgång av intervjuerna visade det sig att alla lärarna var 

överens om att stress framförallt var något gav en negativ påverkan på dem trots att de 

vid vissa tillfällen också upplevde positiv stress. Under samtliga intervjuer ställdes också 

lärarna frågan om de kände sig stressade på sin arbetsplats och varje individ kände sig 

mer eller mindre stressade på arbetsplatsen. Stressorerna hos lärarna stämde till stor del 

överens med varandra men något som stressade den ena läraren upplevdes som ett mindre 

problem av vissa andra. Stressen gav dock ofta lärarna negativa känslor och de flesta 

menade att stressen i läraryrket ständigt finns där men att det också kommer perioder i 

yrket när stressen är mer påtaglig. Under huvudkategorin negativ stress kunde således sex 

underkategorier identifieras varav dessa är hjälpa elever, rättning, undervisning, tidsbrist, 

locus of control och fysiska symptom.  

 

Underkategori - Hjälpa elever  

Informanterna var överens om att läraryrket framförallt är till för att undervisa elever och 

för att ge dem den kunskapen som de behöver till vidare studier och arbetsliv. 

Informanterna menade dock att det inte alltid var så lätt att lyckas med att få eleverna till 

att uppnå de mål och kunskapskrav som står i styrdokumenten. Anledningarna till att 

eleverna inte hade uppnått målen var spridda men det kunde beröra psykiska problem, att 

eleverna inte brytt sig om sitt betyg eller att dem helt enkelt inte hade de tidigare 

kunskaperna som krävdes för att uppnå ett E i betyg. Under en av intervjuerna uttryckte 

sig deltagare 6 på följande sätt:  

…men de har inte förmågan att klara av å nå enda fram till betyg och jag försöker ju då hjälpa 

dem så långt jag bara kan men det ändå inte räcker. De är varje dag i skolan, de pluggar stenhårt 

men de når ändå inte fram.” (Deltagare 6) 

 

Deltagare 6 uttryckte att mycket av den negativa stressen i yrket berodde på att denne inte 

kunde hjälpa de eleverna som inte uppnådde målen trots att de ansträngde sig till sitt 

yttersta. Informanten menade alltså att själva känslan av att inte kunna nå hela vägen fram 

till en elev var stressande och jobbig. Det fanns också en rädsla för att inte räcka till och 

att eleverna inte skulle få den hjälp som de förtjänade och behövde. Detta gjorde att 
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många av lärarna ställde höga krav på sig själva som ibland var svåra att leva upp till och 

att de på så sätt upplevde mycket stress.  

Det är väldigt spridda nivåer. Det är 21 i klassen och kanske 9–10 har F-varningar att de är svaga 

i engelska. Sen de resterande i klassen de ligger ungefär på A och B-nivå i betyg. Och att då hitta 

något gemensamt för en sådan klass att alla ska kunna arbeta med det och utvecklas på ett bra sätt 

och att hitta tid till alla elever, det är det som är det svåraste tycker jag. (Deltagare 8) 

 

Något annat som stressade lärarna och som deltagare 8 framförallt uttryckte under sin 

intervju genom ovanstående citat var att klasserna kunde vara väldigt spridda när det kom 

till kunskaper i undervisningsämnet vilket kunde göra det svårt att anpassa 

undervisningen och hjälpa eleverna. Detta var något som var svårt att anpassa sig efter 

och det var även något som var mycket tidskrävande, vilket leder vidare till nästa 

underkategori.  

 

Underkategori - Tidsbrist  

Tidigare studier visade att tidsbrist var något som upplevdes stressande hos lärare och 

även i denna studie visas en tydlig bild av att läraryrket är stressande på grund av för 

många arbetsuppgifter och för lite avsatt tid för dessa. När deltagare 1 beskrev begreppet 

stress berättade han att stress för honom innebar att det var för mycket att göra och att han 

inte hann med vilket gav en känsla av otillräcklighet. Detta beskrivs i citatet nedan: 

…att man känner att det är så mycket att göra och man hinner inte med att så man känner sig 

otillräcklig och att då blir man ännu mer att stressa upp sig över det därför man känner att man 

inte gör sitt jobb. Så ser väl jag personligen på stress. (Deltagare 1) 

 

Deltagare 2 beskrev sin tid på sin gamla arbetsplats som ”man fick göra fler och fler 

arbetsuppgifter, men man fick ingen tid till det, det blev mer och mer pressat helt enkelt” 

(Deltagare 2). Tidsbristen gick alltså hand i hand med att lärarna fick fler arbetsuppgifter 

och att detta gick ut både över dem och eleverna. Många av de lärare som deltog i studien 

undervisade i klasser med ungefär 30 elever i varje vilket gjorde att det fanns för lite tid 

för varje elev vilket i sin tur gjorde att de kände tidsbrist för att lyckas ordentligt med sin 

undervisning. I takt med att klasserna blev större och större upplevde samtliga lärare att 

det fanns mindre tid till att se varje individ och att denna tidsbristen enbart innebar 

negativa konsekvenser. Deltagare 7 hade först under det senaste året fått större klasser 

vilket var något som hon var väldigt negativt inställd till. Missnöjet över de större 

klasserna beskrev hon genom följande citat:  
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Det känns ju som man har en klass till. Nä de där 30 klasserna tycker jag inte om, jag har aldrig 

haft det innan men jag har det i år, jag tycker jag har alldeles för många elever, det känns inte 

schysst mot eleverna heller. (Deltagare 7) 

 

De som hade arbetat under en längre tid talade dock inte om tidsbrist i samma utsträckning 

som de som nyligen hade börjat arbeta. Den hade arbetat kortast tid uttryckte tidsbristen 

kopplad till planering genom följande citat: ”Det är som att jobba 120% minst och som 

nyutexaminerad då så har du inte den här basen att du bara nä men jag kör på den här 

planeringen” (Deltagare 3). Deltagare 5 som arbetat längst tid uttryckte tankarna kring 

samma fråga genom ” jag behöver ju inte förbereda jättemycket hemma utan jag känner 

att jag klarar mig ganska så bra på de timmarna jag har på jobbet, men ja jag skulle väl 

tippa på att jag lägger ca 40 timmar i veckan” (Deltagare 5). En av anledningarna till att 

de som arbetat under en längre tid var mindre stressade var att de hade gammalt material 

att luta sig tillbaka på vilket de nyutexaminerade inte hade.  

 

Underkategori - Undervisning  

Undervisningen var något som bidrog med negativ stress, framförallt för de 

nyutexaminerade lärarna som deltog i studien. De lärare som hade arbetat under en längre 

tid kände att de, trots att de ibland inte var förberedda, kunde gå in och göra en bra lektion 

enbart på grund av att de redan hade de ämneskunskaperna som krävdes. Negativ stress 

kopplad till undervisningen har i denna studie två aspekter där den ena handlar om stress 

för att vara förberedd för undervisningen och den andra fokuserar på att undervisningen 

är en för liten del av yrket. En av de nyutexaminerade lärarna berättade att: ”Det som 

stressar mig på vardagen är ju det att man måste vara förberedd inför nästa lektion hela 

tiden” (Deltagare 3). När det inte finns en grund att luta sig tillbaka på krävs det mycket 

energi från lärarens sida att planera undervisningen och även för att ha reservplaner för 

vad som kan göras om en elev blir klar eller om undervisningen inte blir som föst tänkt. 

Utöver själva planeringen och reservplanerna sa en av lärarna dessutom följande om 

undervisning och lektioner: ”Det innebär att man måste vara medveten om sig själv, vad 

man själv gör och hur man själv är… och att man sedan måste vara medveten om alla 

kunskapsprocesserna hos eleverna” (Deltagare 4). Läraren upplevde alltså att det även 

för honom som relativt erfaren var svårt att hänga med i alla processer i klassrummet. Då 

andra arbetsuppgifter också kräver mycket tid blir det att undervisningen kan hamna i 

bakgrunden och att det inte hinns med att planera så mycket som det egentligen borde 

planeras inför varje lektion. Undervisningen är det som ligger i grund för hur bra eleverna 
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sedan lyckas och genomförs inte undervisningen på rätt sätt kan det påverka eleverna 

negativt vilket är ett stressmoment. Undervisningen uppfattades även som föränderlig och 

att det ibland kunde vara svårt att förutspå vad som kunde hända under lektionstillfällena 

då varje klass hade olika preferenser och dagsformer.  

Det funkar jättebra med en klass och sen kommer man in till nästa och det går helt åt skogen. Så 

börjar man tänka okej, var det här mitt fel nu? Men man lär sig att alla klasser är olika och kan 

vara olika från dag till dag. (Deltagare 8)  

 

Underkategori - Locus of Control 

Studien visade att vissa av informanterna ibland kände att vissa stressorer låg bortom 

deras kontroll och att många olika situationer i skolan kunde bidra till negativ stress. ”Å 

då känner jag ju att den negativa stressen det är den som ligger ibland utanför min kontroll 

men som jag ändå påverkas väldigt kraftigt av.” (Deltagare 6). Den negativa stressen var 

enligt denna lärare väldigt stark och att det inte fanns något att göra åt den. Regler, 

schemabrytande aktiviteter och andra beslut var några av de sakerna som kunde stressa 

lärarna och dessa saker var sådant som de inte kunde påverka och förändra. Vissa av 

informanterna upplevde inte detta som ett problem och kunde släppa taget om saker de 

upplevde var bortom deras kontroll, medan andra lärare hade väldigt svårt att finna sig i 

att de blev styrda till den utsträckningen att de upplevde negativ stress. Exempelvis 

deltagare 3 som hade arbetat en väldigt kort tid som lärare upplevde det jobbigt och 

problematiskt när det kom plötsliga förändringar som inte gick att påverka då det var 

mycket som behövde planeras och ändras om.  

Ja men det är tillexempel schemabrytande aktiviteter som det kallas, när det är någon aktivitetsdag 

eller vad som helst när eleverna ska göra något speciellt och vanliga lektioner försvinner. Det är 

ju en sådan sak som jag inte kan påverka. Men det är också en sådan sak som händer konstant 

(Deltagare 3). 

 

Underkategori - Fysiska symptom  

En av informanterna tog upp att det finns mer fysiska symtom när det kommer till att 

uppleva negativ stress på arbetsplatsen. ”…jag kan väl tänka mig också att stress i jobbet, 

man kan ju uppleva att man blir glömsk när man är stressad man missar och man tappar 

bort vad man ska göra och så” (Deltagare 5). Då det är många arbetsuppgifter på 

arbetsplatsen bidrar detta till att det inte alltid går att hålla allt i huvudet på samma gång 

vilket bidrar till att saker glöms bort eller att det inte genomförs på bästa sätt. Deltagare 

4 tog upp följande fysiska symptom när han pratade om hur han upplevde stress:  
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För mig är det en fysisk reaktion på någonting, där jag känner att jag inte mäktar med och att jag 

inte har koll på situationen och då jag blir liksom… eller att det sen tar sig fysiska uttryck. I form 

av ångest och pulshöjning och allt det där, sömnsvårigheter, klassiska, konkreta symptom. Det är 

så jag definierar min stress (Deltagare 4). 

 

Dessa fysiska symptom förklarades på ett annorlunda sätt av en annan lärare och han 

menade att stressen kändes som att ”Man kan inte riktigt sluta tänka på det även om man 

vill, man känner sig lite uppjagad” (Deltagare 8). 

 

Huvudkategori - Ta med arbetet hem  

Ett av de största stressmomenten för lärarna som intervjuades till studien var faktumet att 

de på ett eller annat sätt tog med sig arbetet hem från arbetsplatsen. Hur vidare 

informanterna tog med sig arbetet hem skiljde sig mycket från person till person och vissa 

tog med sig fysiskt arbete i form av rättning och planering medan andra tog med sig 

mycket tankar kring elever och händelser på arbetsplatsen. Vissa lärare menade att de inte 

tog med sig arbetet hem och att de var bra på att skilja på arbete och privatliv och att de 

därför också var mindre stressade. Mycket av detta gick att koppla till vad de tyckte de 

hade för roll som lärare och därför har underkategorierna till huvudkategorin ta med 

arbetet hem delats upp i de tre underkategorierna lärarroll, elevkontakt och rättning. 

 

Underkategori - Lärarroll  

Vad lärare ska göra eller inte göra inom sin profession var de flesta lärarna som 

intervjuades överens om och det som framförallt togs upp i studien var att lärarna ofta får 

gå in och vara som kuratorer för eleverna trots att de inte har någon utbildning i det. Vissa 

av arbetsplatserna hade inte en kurator tillgänglig vid alla tider vilket gjorde att eleverna 

ofta vände sig till undervisande lärare istället. Trots att lärarna hjälpte eleverna till viss 

utsträckning var alla överens om att de inte kunde vara kuratorer åt eleverna på grund av 

att det var mer skadligt än bra för dem. När lärarna fick frågan vad de ansåg att lärarrollen 

innebar svarade en av dem:  

Ehm, ja det är ju naturligtvis undervisningen och lärandet tillsammans med eleverna, det är ju det 

som naturligtvis är det man är där för. Alla de andra bitarna har nog vuxit som en del av arbetstiden 

tror jag, men utbildningen är ju den vi är till för, det är ju den vi är specialutbildade i, jag är ju inte 

utbildad till kurator och samtalspartner om diverse problem egentligen ju. Sen naturligtvis så 

dyker det ju upp även i, ja det är ju klart det dyker upp. Men det kan ju inte bli huvuddelen av 

yrket att man ska förvara eleverna och se till att de mår psykiskt bra liksom. (Deltagare 2). 

 

Deltagare 5 menade att det var att begå ett stort fel om man valde att ta på sig hela ansvaret 

för en elevs välmående. Informanten menade dock att detta inte innebar att vara helt 

känslokall och att det var svårt att hitta en balans för att vara en bra medmänniska 

samtidigt som man sköter sin yrkesroll ”…jag försöker ändå akta mig för att spela kurator 
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och gå in djupare på hur eleven mår eller så utan det får kuratorn ta eller psykologen ta 

då” (Deltagare 5).  

 

En annan del av lärarrollen som uppmärksammades i studien var att lärare ibland 

förväntar sig att uppfostra sina elever och att föräldrar till viss del lägger över ansvaret på 

personalen på skolan. Några av informanterna menade att lärarrollen till viss del är att 

uppfostra eleverna till goda demokratiska medborgare men att det är viktigt att ha en 

dialog mellan föräldrar och lärare för att se till att saker och ting sköts på rätt sätt. 

Deltagare 8 tog upp att uppfostran av elever tog upp stor del för vissa lärare: ”De som har 

lite stökigare klasser, de kan ju vara helt upptagna på sin planeringstid med att ha 

elevärenden, så det innebär att man ska ha lite tur där om man ska hinna rätta och planera 

på jobbet” (Deltagare 8). Deltagare 4 som undervisade i samhällskunskap menade 

dessutom att ämnet i sig ofta blev av uppfostrande karaktär då skolan har vissa 

värdegrundsregler som måste uppfyllas och att dessa ibland kan krocka med elevernas 

värderingar.  

också att det finns med värderingar i samhällsämnet det finns åsikter som ibland kan vara svåra 

att förhålla sig till. Skolan är ju inte neutral, ett exempel när det gäller synen på rasism så finns ju 

skolan väldigt tydligt och läroplanen är väldigt tydlig vart skolan står kring mångfald. Och då får 

man liksom någonstans, Ja, Det här är skolan åsikt. Och det står ju också ganska tydligt i 

läroplanen hur rasism, sexism och den typen av problem, att man ska bemöta det med dialog, att 

man ska ta avstånd från det som strider mot värdegrunden (Deltagare 4). 

 

Underkategori - Elevkontakt 

Studien visade som tidigare nämnt att lärarna var överens om att de inte var kuratorer och 

att det var viktigt att visa eleverna att det fanns en gräns i hur mycket de kunde ställa upp 

med problem som inte rörde skolan. Trots detta menade alla att en lärarsituation enbart 

kan uppkomma när det finns en god relation mellan elev och lärare.  

så att ja lärarjobbet är ju såklart undervisning men även att lyssna på eleverna och få den här bra 

kontakten som gör att de tar tag i sina studier, för har man inte en bra kontakt med eleverna så blir 

det ju inte heller någon bra undervisningssituation (Deltagare 5). 

 

Elevkontakten var också något som många av lärarna tyckte var det roligaste med yrket. 

Undervisningen och interaktionen med eleverna var något som de flesta tyckte var väldigt 

givande och att de själva lärde sig väldigt mycket mer om sitt ämne genom att diskutera 

med sina elever. De menade dock att det var en väldigt stor skillnad mellan att lära känna 

sina elever och att bli kompis med dem. En lärare ska enligt en av informanterna vara 

någon som eleverna ser som en vän som de kan ställa frågor till men att det fortfarande 

ska finnas en auktoritet hos läraren som eleverna är medvetna om.  
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En annan sak som jag tycker är viktig det är att det är väldigt lätt att dra väldigt snabba slutsatser 

i relationer med elever bara ta en sån där enkel grej att en elev kommer försent. Det kan ju vara så 

att det inte finns någon bra anledning men det kan ju också faktiskt finnas en bra anledning så jag 

tänker det här att lyssna på människor innan man fattar beslut, att ta reda på, vad var det som hände 

innan man går igång på någonting. Det tror jag är en ganska bra sak också för det tror jag att det 

bygger någon form av respekt hos eleverna för dig (Deltagare 2). 

 

Resultatet av studien visar alltså att elevkontakten till största del innebär positiva saker 

för lärarna men att det ibland kan bli för mycket för att hinna med. Det är när 

elevkontakten tar för mycket tid av privatlivet som den blir ett problem. Alla elever har 

olika bakgrund och olika erfarenheter med sig som kan tynga dem och delar de med sig 

av detta kan det påverka lärarna på ett emotionellt plan som gör att de inte kan släppa 

taget när arbetsdagen är över. Känslan av att inte kunna hjälpa till och för att inte hinna 

med är den som skapar den negativa stressen i relation till elevkontakten.  

 

Underkategori - Rättning  

Deltagare 7 beskriver genom följande citat hur rättning och planering ofta är något som 

hon behöver ta med sig hem från arbetet. ”Mycket bedömningsarbete är det som man får 

ta med sig hem, men även planeringsarbete till viss del. Men ja bedömning framförallt” 

(Deltagare 7). Studiens resultat visar att rättning var något som någon gång under lärarnas 

arbetstid gjort att de hade upplevt negativ stress. Alla informanterna arbetade med 

teoretiska ämnen och de menade att det var mycket arbeten och prov som de behövde läsa 

igenom och skriva omdömen på. Vissa av lärarna hade dessutom ämnena svenska, matte 

och engelska vilket innebar att de utöver de vanliga proven fick rätta nationella prov. Då 

många av lärarna hade stora klasser med uppåt 30 elever innebar det också mycket 

rättningsarbete trots att de försökte planera så de inte fick för mycket på en gång. En av 

lärarna tog upp en erfarenhet om rättning och menade genom detta citat att det kunde bli 

enformigt att rätta för mycket på samma gång och att det ofta blev stressande då eleverna 

så snabbt som möjligt ville ha sitt resultat.  

…det blev ganska stora högar skratt som bara låg där, och när man ska läsa 30 uppsatser om 

någonting, dels så tar det tid och dels kan det ju bli lite halvtråkigt efter ett tag. Det var ju definitivt 

en jäkt att eleverna kom och ”är du klar nu, när får vi dem, när får vi dem” och sådär de vill ju 

gärna att det ska vara rättat och klart ett par minuter innan de har lämnat in den (Deltagare 2). 

 

En annan lärare berättade att det inte fanns några direkta regler på skolan den jobbade på 

och att det därför kunde bli så att det blev förseningar som resulterade i negativ stress för 

lärarna. Då eleverna kunde lämna in när de ville innebar detta också att läraren inte kunde 

släppa ett ämne och gå vidare till nästa utan att kunskapskraven och målen ständigt 
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behövde ligga i bakhuvudet för att ge en rättvis och bra bedömning för eleverna. Detta 

förklaras på följande sätt: 

Som det ser ut på våran skola så finns det inte några direkta krav på när man behöver lämna 

in…och där låter vi egentligen ganska många elever slöa, med sina arbeten, å skicka in dem i 

princip när de vill. Å det leder till, att i stället för att få in alla arbeten på en gång vid en tidpunkt 

så kanske du får hälften då och sen hälften senare. Så att du ständigt har någonting att rätta. Å det 

leder ju till stress bland lärarna (Deltagare 3). 

 

Huvudkategori - Krav från omvärlden  

Studien visar att utöver de krav som lärarna ställde på sig själva upplevde de även krav 

från andra i sin omgivning. De krav som upplevdes allra mest var krav från elever och 

föräldrar men det upplevdes även finnas stora krav från skolledning och även från lärarnas 

familjer. Trots att vissa av kraven upplevdes som rimliga för lärarna bidrog de trots detta 

till negativ stress som gjorde att de ibland kände sig otillräckliga. Huvudkategorin från 

omvärlden delas upp i fyra underkategorier där krav från elever, föräldrar, ledning och 

familj tas upp. Nästintill alla lärare tog upp att de kände att de hade krav på sig vilket 

gjorde att nästan varje intervju mynnade ut i en bredare diskussion om begreppet och vad 

det var de specifikt upplevde.  

 

Underkategori - Krav från elever  

Studien visar att det framförallt är krav från eleverna som är en stressande faktor för 

lärarna och att de känner att det är deras ansvar att eleverna lyckas i skolan. Utöver att 

eleverna ska bli godkända så vill många elever också ha ett högt betyg för att komma in 

på utbildningar på universitetet. Även krav om att snabb rättning och kommentarer på 

texten är något som många elever kräver och det finns ibland ingen förståelse för att 

lärarna gör mer än att rätta prov.  

Nä men det är väl alltså att du ska bedriva en bra kurs. En bra undervisning där eleverna ska bli 

godkända och helst komma ännu högre. Å idag strävar ju nästan alla elever efter att ha högsta 

betyg och det är ju min uppgift att de når upp till målen minst, och att de får ut det de vill ha av 

sin utbildning (Deltagare 3). 

 

Även att undervisningen individanpassas och att eleven känner sig sedd är krav som 

lärarna upplever från klasserna de undervisar. ”men visst det finns ju krav från elever att 

det ska vara intressant, att det ska vara roligt, det ska vara stimulerande, det är ju en 

kravbild. Andra vill ju att det ska vara slappt liksom” (Deltagare 3). Även deltagare 8 höll 

med om detta genom följande citat ”Eleverna vill väl antingen ha det väldigt intressant 

eller väldigt slappt eller väldigt lärorikt, de har tre kriterier” (Deltagare 8). De elever som 

är intresserade av ämnet vill ha det på ett sätt och de eleverna som saknar intresse vill 
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helst komma undan så lätt som möjligt. Det upplevdes alltså svårt att finna en balans i 

vad som var bra för alla elever, vilket upplevdes som stressande för många.  

 

Underkategori - Krav från föräldrar 

Studien visar att lärare upplever krav från elevernas föräldrar och de lärare som inte hade 

jobbat särskilt länge kände att det tog upp mycket av deras tid att prata med föräldrar. De 

lärare som hade arbetat under en längre tid upplevde att föräldrarna till eleverna blev mer 

och mer engagerade över barnens skolgång och att de behövde ta emot fler telefonsamtal 

och ha fler möten med vårdnadshavare än tidigare. Föräldrarna både ifrågasätter 

betygsättningen och undrar över vad barnen kan göra för att höja sina betyg. ”En del 

föräldrar är ju måna om att de ska få en bra utbildning ungarna då, och en del föräldrar 

tycker ju att, de ställer ju andra krav att ja, vad det nu kan vara” (Deltagare 2). 

Jag upplevde det nog som mer och mer under åren, och det här ifrågasättandet av betygssättning, 

det fanns inte tycker jag, att jag vill minnas de första åren men det kom mer och mer att föräldrar 

ringde och ville ha förklaringar på varför deras elever, eller barn då, fick si och så i betyg 

(Deltagare 2). 

 

Deltagare 2 menade även att det kändes som att föräldrarna ansåg att denne inte hade 

tillräckligt med kompetens för att sätta betyg vilket kändes väldigt tungt trots att den 

innerst inne visste att den hade gjort rätt. Deltagare 8 menade även att det är vanligt att 

föräldrar till de elever som inte uppnår målen eller som inte bryr sig om ämnet är de som 

är mest benägna att ringa och fråga vad som är fel. Föräldrarna tror dock sällan att det är 

barnen som inte sköter sig, vilket också ger vissa komplikationer när det inte är fallet.  

 

Underkategori - Krav från ledning 

Studien visar att de flesta av lärarna som deltog i intervjuerna upplevde en god relation 

till sin skolledning men att det ofta uppkom frågetecken kring vad de hade för krav på sig 

från rektorerna. Vissa av skolorna som lärarna jobbade på gick igenom ett byte av rektorer 

vilket gjorde att det var svårt att få ordentliga riktlinjer att följa. Utöver rektorerna så har 

de även styrdokument som behöver tas hänsyn till och rektorerna vill dessutom att skolan 

ska få goda resultat för att locka fler ungdomar till att studera där. En lärare svarade att 

”nä men vi har ju styrdokumenten som säger en sak som vi ska göra och sen har vi ju 

rektorer och skolledning som säger en sak” (Deltagare 3). och menar att det ibland kan 

bli en konflikt mellan vad skolledningen vill och vad styrdokumenten säger. En av lärarna 

arbetade tidigare på en friskola där det var extra viktigt att få in fler elever av ekonomiska 

skäl vilket gjorde att läraren ibland ifrågasatte och kom i konflikt med rektorn. En annan 

lärare tog upp att det ibland kändes som att skolledningen ställde väldigt många krav men 
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att de var sämre på att få ihop tid för att hjälpa lärarna när de kände sig stressade och att 

det borde tas till åtgärder för att förändra detta. 

Men vi är så många medarbetare vi är den största enheten på hela skolan med de flesta eleverna 

så det är helt omöjligt för henne att hinna det och där kan jag nog känna det, att det är på det 

organisatoriska planet. Jag känner att det kanske hade behövts lite mer hjälp (Deltagare 6). 

 

Underkategori - Krav från familj 

De lärarna som hade familj upplevde framförallt stöd från sina familjemedlemmar när det 

kom till stress men de kunde även uppleva krav från sina anhöriga. Särskilt de lärare som 

tog med sig arbete hem berättade att familjen visat missnöje och att detta så småningom 

bidrog till att de gjorde allt sitt arbete på jobbet vilket också hade minskat deras stress.  

I början när jag var själv och så i min lärarkarriär så hände det ofta att jag stack hem och sen 

jobbade på kvällen. Men det funkade dåligt med familj så jag satt på kontoret tills jag blev klar. I 

alla fall den sista halvan av de 12 åren eller så. Just för att inte inkräkta så lite som möjligt på 

fritiden (Deltagare 2). 

 

De lärarna som istället valde att stanna kvar och jobba klart på arbetsplatsen kunde 

däremot istället få skuldkänslor för att de inte var hemma tillräckligt mycket vilket gjorde 

att de kände sig otillräckliga både på arbetsplatsen och i hemmet. Det upplevdes svårt att 

finna en balans för att orka vara både en bra förälder/partner och lärare.  

när jag sitter och rättar på jobbet och jag har lovat mina barn att komma hem en viss tid och jag 

inte är färdig så har jag svårt för att släppa då känner jag mig otillräcklig på både jobb och hemma. 

(Deltagare 6) 

 

Kraven från familjen kunde även arta sig i att det var svårt att komma överens om vem 

som skulle vara hemma för vård av sjukt barn då läraryrket upplevdes som så pass 

stressande att det var jobbigt att missa en dag på jobbet. Detta resulterade i bråk med 

partner för informanten vilket gav en negativ effekt på familjen i helhet.  

Jag har barn tre stycken, och det underlättar ju inte om man har mycket att göra på jobbet, men då 

kunde det nästan bli så att vi bråkade över vem som skulle vabba om något barn var sjukt för att 

det var så otroligt viktigt att jag var på mitt jobb (Deltagare 4). 

 

 

Huvudkategori - Problemfokuserad coping  

Främst berörde föreliggande studie hur lärare hanterar stress och vad de använder sig av 

för olika copingstrategier i arbetslivet och privatlivet. Både problem och känslofokuserad 

coping identifierades och följande huvudkategori berör den problemfokuserade copingen. 

”… och det är ju lite det jag menar att livet lär mig de här sakerna, att det blir väldigt 

sällan bättre av att skjuta upp det utan problem får man försöka dressera när de dyker 
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upp” (Deltagare 2). Att angripa problemet direkt upplevdes som den bäst fungerade 

copingstrategien och var också den som flest lärare använde sig av. Alla lärarna menade 

att det var bäst att ta tag i problemet direkt för att undvika stress men de menade också 

att de utvecklat metoder för hur de skulle minska problemen innan de uppstår. Dessa 

metoderna är planering och prioritering vilket också är underkategorierna till den 

problemfokuserade copingen.  

 

Underkategori - Planering  

I syfte om att få förståelse för hur lärarna förebyggde stressade situationer ställdes frågan 

om vad de gjorde för att undvika att bli stressade när de arbetade. De flesta lärarna gav 

liknande svar och menade att ”Planering är nog viktigt för att man inte ska känna stress. 

Lite framförhållning” (Deltagare 5) och ”Planering är A och O. Men sen kan det ju 

komma saker som gör att planeringen faller, men har man en bra planering så fungerar 

det bra” (Deltagare 7). Planeringen berör vad lektionerna ska ha för upplägg, när prov ska 

skrivas och utformas samt när det ska finnas tid för rättning och andra pappersarbeten. 

”Jag kan nog tänka mig att det är många skolor som inte avsätter tid för just planering och 

det här pappersarbetet som ska göras. Och att det kan framställa mycket stress hos lärare” 

(Deltagare 1). De lärare som planerade sina dagar noggrant menade att det var lättare att 

möta de problem som uppstod om det fanns en tidigare plan. Planeringen kopplad till 

undervisningen innebar ofta både uppgifter för hela klassen men även extra uppgifter för 

de eleverna som blev klarare tidigare än väntat. Vissa av skolorna hade avsatt 

planeringstid för lärarna så att de lättare kunde undvika stressade situationer hos deras 

anställda. ”Jaa… nää men det är väl bra att försöka ha saker gjorda i god tid, jag har 

planeringsdag varje måndag, då har jag en lektion och sen har jag resten av resten av 

måndagen är min planeringstid (Deltagare 1).  

 

Underkategori - Prioritering 

Tidsbristen har i resultatet visat sig vara en stor faktor till varför informanterna kände sig 

stressade och för att förebygga den tidsrelaterade stressen hade de flesta av lärarna lärt 

sig att det var viktigt att prioritera arbetsuppgifterna även om det inte alltid kändes som 

rätt sak att göra. För att göra sitt arbete på bästa sätt menade många att det var viktigt att 

lägga vissa arbetsuppgifter på hyllan medan andra viktigare saker reddes ut. Om allt fokus 

inte ligger på den arbetsuppgiften som för tillfället berörs påverkar det båda uppgifterna 

negativt. De som hade arbetat längre inom skolvärlden var också mer bekväma med att 
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släppa taget om vissa uppgifter för tillfället. De som hade arbetat kortare tid hade det 

svårare att slappna av då de gärna ville visa att de kunde prestera på hög nivå och att 

skolan gjorde rätt i att anställda dem. De förstod själva att detta var ohållbart och att det 

stressade dem mycket men att de ofta i stunden inte kunde släppa taget. 

 … det är ju bättre att försöka ta tag i det så fort som möjligt och naturligtvis så är det ju en sak 

man också lär sig med tiden, man lär sig sålla, vad är det jag måste göra nu och ta tag i för att 

minska stressen och det handlar ju om att lära  sig prioritera. Vad måste jag göra nu först och vad 

kan jag vänta med. (Deltagare 6) 

 

En av informanterna använde sig även av mindfulnessövningar för att prioritera sin egen 

hälsa före andra uppgifter så att han på bästa sätt kunde utföra sitt arbete. ”Jag andas, jag 

har konkreta andningsövningar som jag gör. Det kan jag göra på jobbet, och på lektionen. 

Detta för att hantera akuta stresspåslag” (Deltagare 4). 

 

Huvudkategori - Känslofokuserad coping  

Trots att studien framförallt visar på att problemfokuserad coping 

 används flitigt bland de intervjuade lärarna visade de även tecken på mer 

känslofokuserade och undvikande copingstrategier. Några av lärarna menade att de ofta 

har reagerat irrationellt på problem som har uppkommit och att de har låtit känslorna ta 

över istället för att tänka logiskt. ”Ja först, och det är ju just det som jag kommer på att 

det är så himla viktigt att inte reagera på de första känslorna, för de är irrationella” 

(Deltagare 2). Den känslofokuserade copingen tas framförallt upp som något negativt i 

intervjuerna och därför uppkom underkategorierna undvikande beteende och fight or 

flight-respons.  

 

Underkategori - Undvikande beteende 

Det undvikande beteendet var framförallt något som de flesta lärarna kände igen sig i när 

det kom till deras egna studier men också under deras första år som lärare. ”Förr var jag 

väldigt mycket att eh, jag går och lägger mig en stund sen går det säkert över, nä men att 

skjuta upp det” (Deltagare 1). Det var ofta när lärarna kände sig som mest stressade som 

de hellre undvek problemet än att ta tag i det vilket ofta gjorde att de kände sig ännu mer 

stressade. De menade dock att de aldrig lät det gå så pass långt att det på något sätt 

skadade andra än dem själva. Det undvikande beteendet uppkom även när det var 

uppgifter som kändes mindre viktiga som skulle genomföras och att en kortare tid av 

avvaktande gav positiv effekt. ”Har det med rättning eller så att göra då kanske jag skjuter 

upp det. För att jag känner nej nu är jag alldeles för stressad. Då tar jag och skjuter upp 

den rättningen litegrann” (Deltagare 3). 
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Underkategori - Fight or flight-respons 

Fight or flight-responsen som tagits upp vid tidigare forskning visade sig vara något som 

även upplevdes väldigt tydligt av en av informanterna i denna studie och denne beskrev 

upplevelsen genom följande citat:  

Ja det är väl mycket flykt. Alltså du vill bort från detta jobbiga. Å då tänker du ofta jag skiter i det 

eller ja på något sätt försöka fly och det är ju aldrig rationellt. Och i det läget så kan du ju antingen 

då i lärarjobbet säga något dumt som just i den irrationella flyktgrejen känns vettigt. Men som sen 

inte är det. Eller i det här jobbet om man blir arg på någon så kan man ju formulera ett mejl men 

man skulle ju aldrig skicka det i den situationen va? (Deltagare 2). 

 

Informantens första reaktion på stressen artade sig genom att personen ville fly från 

problemet och platsen och gick sedan över till en ilska och en förberedelse för konflikt. 

När det arga mejlet formuleras tänker personen inte speciellt klart och det är inte förens 

stressen och reaktionen har lagt sig som personen inser att den inte bör skicka iväg det 

arga mejlet. Den känslomässiga reaktionen är den som först dyker upp i huvudet på många 

av lärarna men de har lärt sig att hantera denna respons på ett bra sätt för att undvika att 

saker går fel.  

 

Huvudkategori - Stöd från kollegor och skolledning 

Studien visade att stöd från kollegor och skolledning var avgörande för hur lärarna 

upplevde stressen på sin arbetsplats och att det var av stor vikt för dem att kunna vända 

sig till sina kollegor eller sin skolledning när något kändes fel. Det kollegiala stödet 

upplevdes som mer effektivt än stöd från rektor och resten av ledningen och det var vissa 

saker som många av de intervjuade menade kunde förbättras när det kom till hur 

skolledningen skötte stressen på arbetsplatsen. Underkategorierna kollegialt yrke, våga 

be om hjälp och kortvariga lösningar utformades efter svaren som togs emot av 

informanterna och fokus är hur stöd från kollegor och skolledning påverkar lärarna.  

 

Underkategori - Kollegialt yrke 

Resultatet av studien visar att många lärare tog hjälp av sina kollegor när de kände sig 

stressade eller att de hade tappat kontrollen. En av lärarna uttryckte vikten av stöd från 

kollegor på följande sätt: ”Läraryrket är ett kollegialt yrke, man måste hjälpa varandra för 

att överleva.”  En annan lärare beskrev vikten av stöd från kollegor på följande sätt:  

känner jag mig stressad på jobbet brukar jag prata om det med mina arbetskollegor vi sitter ju typ 

mellan tre och fyra stycken lärare i samma arbetsrum. Å det är ju väldigt bra, det minskar stressen 

på ett sätt om man kan prata med varandra och är det någon annan som är stressad samtidigt som 

en själv så kan man prata om det, så det är skönt (Deltagare 3). 

Då de flesta lärare är i samma stressiga situation på sin arbetsplats upplevdes klimatet i 

arbetsrummet ibland som ansträngt och spänt vilket en av lärarna menade kunde resultera 
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i väldigt allvarlig stress och konflikter på arbetsplatsen. Läraren menade att det var viktigt 

att låta stressen komma upp till ytan och att kollegor bör ge varandra en chans att ventilera 

om stress och andra problem.  

Jag tror att det är bra att man kan prata med varandra. För jag tror att det blir farligt om det blir ett 

sådant klimat på en skola där stress förekommer och man känner att man inte kan prata med sin 

rektor eller med arbetskollegor och att man bara går och bär det inom sig (Deltagare 3). 

 

En annan lärare uttryckte vikten av att samtala med sina kollegor på följande sätt: 

 
Det är vårt arbetslags styrka tror jag, att vi vågar gå till varandra och säga att nej det här gick inte 

alls idag den här lektionen gick åt pipsvängen. Det är ingen som skäms över att säga att det inte 

funkar. Utan då går man och får lite stöd av de andra och tömmer ut lite av sin frustration och sen 

är det lättare att gå vidare och ta nya tag. Så det är ju positivt tycker jag. (Deltagare 5). 

 

Underkategori - Våga be om hjälp 

Majoriteten av lärarna som deltog i studien menade att det var viktigt att våga fråga sina 

kollegor och sin skolledning om hjälp när det kom till stress eller osäkerhet. Deltagarna 

hade väldigt skilda upplevelser när det kom till att be om hjälp vilket också visar vad det 

kan ge för olika konsekvenser. En av deltagarna hade lärt sig att det var viktigt att be om 

hjälp genom att vara den som försökte göra allting själv för att känna sig duktig och för 

att uppleva en känsla av att lyckas. ”Det är konsekvenser för mig själv först och främst 

och sen får det absolut konsekvenser för eleverna, om jag inte ber om hjälp och försöker 

fixa och dona allt själv det hinner jag ju inte” (Deltagare 6). Läraren upplevde tillslut att 

det blev en för stor tidsbrist och att både den själv och eleverna blev drabbade. När 

personen sedan började be om hjälp upplevde den istället att arbetet blev mycket enklare. 

När läraren började be om hjälp fick denne även hjälp av skolledningen med att hantera 

sin personliga stress genom en stresshanteringskurs. Två informanter berättade att deras 

arbetsplatser hade ett system där nyanställda fick en kontaktperson som de kunde vända 

sig till om det uppkom några frågor. Flera lärare tog även upp att de som är i samma 

arbetslag tar god hand om varandra och stöttar varandra. En av de andra lärarna uttalade 

sig på följande sätt om att be om hjälp när man kommer ut på en ny arbetsplats: 

Var inte rädd för att be om hjälp, har inte nån sån där stolthet när man kommer ut att nu är jag 

färdig nu ska jag minsann visa att jag kan allt, alla har varit ny lärare på jobbet någon gång dina 

nya kollegor kommer att 9 av 10 gånger fatta när du kommer och ber om hjälp (Deltagare 3). 

 

Underkategori - Kortvariga lösningar 

Vissa av lärarna i studien tog upp att de hade fått hjälp av skolledning i form av KBT och 

andra stresshanteringskurser men att det fortfarande fanns vissa hål i hur skolledningen 

sköter hantering av stress på arbetsplatsen. Då skolledningen har stor påverkan på hur en 
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arbetsplats ser ut frågades informanterna om de anser att skolledningen gör något för att 

förebygga stress på arbetsplatsen. Ett av svaren blev följande: 

”det blev ju ofta lite läpparnas bekännelse att ja det är klart vi ska hjälpa dig, du kan få det lite 

lugnare och vad ska vi göra för att sådär och sen gör man något litegrann då men sen några 

månader senare så blir det ännu mer jobb igen… Ja alltså, de gjorde ju de där lite mer kosmetiska 

sakerna skratt där emot inte grundproblemet att vi hade för mycket arbetsbelastning, det tog man 

inte i. Utav ekonomiska skäl, det är min tolkning av det.” (Deltagare 2). 

 

Ekonomin ansågs alltså vara något som påverkade hur väl skolledningen kunde ställa upp 

med hjälp för de som kände sig stressade och de skolor som hade sämre ekonomi kunde 

således inte hjälpa till lika mycket. I kommunen där en av lärarna jobbade hade de satt in 

extra resurser för att förebygga stress på arbetsplatsen ”vi har ju hälsotimmar och så på 

vår skola att man får en hälsotimme per vecka för att man ska må bra liksom att man ska 

kunna slappna av och motionera lite” (Deltagare 5). På en av de andra skolorna var 

ekonomin sämre och det påverkade även hur personen som arbetade där upplevde stress. 

En annan av lärarna förklarade relationen med skolledningen på följande sätt:  

Man är inte rädd för att lyfta upp eller, det är ingen som är rädd direkt för att be om stöttning när 

man behöver det och det känns väl som att skolan eller att skolledningen delvis i alla fall tar det 

på allvar, men det skulle nog kunnas göras bättre och mer och det är framförallt att det saknas 

resurser. Helt enkelt. Men det har ju funnits lärare som skolan där jag jobbar som har gått in i 

väggen och varit sjukskrivna tidigare (Deltagare 1). 

 

De lösningar som kom från skolledningens håll på de olika skolorna upplevdes ofta som 

kortvariga och det var vanligt att lärarna kände att ledningen lovade mer än vad de kunde 

hålla. Detta gjorde att de upplevde att de själva fick ta stort ansvar för sin hantering av 

stress utanför arbetstid och att de i vissa fall blev lämnade ensamma av ledningen. En 

tredje lärare menade att skolan han arbetade på hade vissa organisatoriska problem som 

gjorde att lärarna på skolan ofta inte fick den hjälp de behövde och att det snarare blev att 

de ryckte ut i sista minut, när det ofta redan kunde vara försent att ta tag i problemet.  

 
Det finns en vilja, men det finns ganska stora organisatoriska problem upplever jag, som går ut över det 

konkreta arbetet med stressituation. Just där jag är fungerar det ganska bra, men skolan som helhet har 

ganska stora problem för att det varit folk som har slutat och att det varit svårt att täcka dem och få in nytt 

folk där. Det blir väldigt många brandkårsutryckningar från skolledningen (Deltagare 4). 
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Diskussion 
För att slutligen besvara studiens frågeställningar visar föreliggande studie att lärare 

upplever mycket stress på arbetsplatsen och att faktorerna som stressar dem på 

arbetsplatsen är tidsbrist, undervisning, att hjälpa och se alla elever, en oklar lärarroll, 

rättning, planering och krav från diverse personer. Lärarnas stress påverkas av deras locus 

of control och om de använder sig av problemfokuserad eller känslofokuserad coping. En 

strategi som var vanlig för att undvika stress hos lärarna var även att de vände sig till sina 

kollegor när de upplevde att de hade tagit på sig för mycket. Diskussionsavsnittet inleds 

med att föreliggande studies resultat jämförs med den teoretiska bakgrunden som 

presenteras i introduktionen. Därefter presenteras en diskussion om metod och slutligen 

föreslås framtida forskning kring stress och copingstrategier.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka upplevd stress och att förstå vad det kan 

uppkomma för stressade situationer på arbetsplatsen. Studiens teoretiska grund var att 

lärares upplevda stress går att koppla till de copingstrategier som de använder sig av samt 

att skolledning och relationer till kollegor är viktiga för en lärares välbefinnande. Studien 

genomfördes för att ge en bättre bild av vad det finns för risker som bidrar till utbrändhet 

och stress på arbetsplatsen och för att kunna komma på lösningar och vägar tillbaka till 

dem som blivit utbrända och drabbade av negativ stress. De huvudsakliga 

frågeställningarna var ”Upplever lärare mycket stress på arbetsplatsen?” ”Vid upplevd 

stress, vad är det som stressar lärarna?” och ”Vad använder lärare för strategier för att 

undvika stress på arbetsplatsen?” Föreliggande studie har i stor grad bekräftat den 

forskning som redan finns om stress och copingstrategier vilket styrker resultatet.  

 

Definitionen av begreppet stress stämde bra överens mellan tidigare forskning och de 

intervjuade lärarnas uttalanden. Lärarna tog framförallt upp distress som Ogden (2012) 

beskrev är den stress som ger negativa konsekvenser på hälsan. Då läraryrket ständigt 

upplevdes som stressande blir distressen långvarig vilket Levi (2001) menar gör stressen 

mer skadlig. Rydén och Sandström (2015) tog upp att stress påverkar kroppen som mest 

negativt om den pågår under en längre tid och när kroppen inte får vila vilket går att 

koppla till hur deltagarna i föreliggande studie talade om att läraryrket ständigt kommer 

med nya utmaningar vilket gör det svårt att få en lugn stund. Den långvariga stressen som 

upplevdes av lärarna kopplades dessutom till underkategorin fight or flight-responsen 
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som Levi (2001) tar upp i sin forskning. Deltagare 2 uttryckte speciellt att fight or flight-

responsen märktes väldigt tydligt när han kände sig stressad och att en irritation eller 

flyktkänsla lätt kunde uppkomma vid en stressad situation vilket påverkade honom 

negativt.  

 

De fysiska stressymptomen som Levi (2001) Nordin och Nordin (2013) och Antoniou et 

al. (2013) stämmer överens med resultatet i föreliggande studie och underkategorin 

fysiska symptom. Levi (2001) tog upp att kognitionen och framförallt minnet påverkas 

negativt vilket också deltagare 5 tar upp under sin intervju. Deltagare 5 menade likt Levis 

forskning att det var svårt att komma ihåg all som skulle göras under stress vilket gjorde 

att det kunde utveckla ännu mer stress. Deltagare 4 beskrev i sin tur stress som något som 

bidrog till ångest, pulshöjning och sömnsvårigheter vilket Nordin och Nordin (2013) och 

Levi (2001) tog upp som vanliga symptom för upplevd stress. Samtliga deltagare beskrev 

sin stress eller begreppet stress på samma sätt som den forskning som används i 

föreliggande studie vilket styrker att symtomen som lärarna i undersökningen upplever är 

negativ stress.  

 

De copingstrategier som uppmärksammades under analys av intervjuerna stämde även de 

överens med tidigare forskning. Folkman et al. (1986) som myntade begreppet coping 

menade att det vanligaste är att bemöta problemet eller undvika problemet vilket 

deltagarna i föreliggande studie också visade tydliga tecken på. De två huvudkategorierna 

problemfokuserad coping och känslofokuserad coping visar att den problemfokuserade 

copingen är den som fungerar bäst i läraryrket och att de lärare som är bra på att planera 

och strukturera upp sitt arbete också är de som är minst stressade. De som däremot 

använde sig av den känslofokuserade copingen var istället dem som kunde tappa 

kontrollen över en situation och kunde påverkas negativt av detta. Lärarna förhöll sig 

olika till problem som uppkom och precis som Ogden (2012) tar upp så ställde de sig ofta 

frågan om de kände sig stressade och om de kunde hantera stressen de upplevde. Vissa 

lärare som upplevde att de inte kunde hantera stressen vände sig ofta till kollegor eller 

familjen för hjälp och stöd vilket gjorde att de tillslut kunde ta tag i sina problem och 

andra lärare riktade sig direkt mot problemet för att försöka komma fram till en lösning.  
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Ljungblad och Näswall (2009) skrev exempelvis att socialt stöd kan mildra effekterna av 

stress och ohälsa vilket går att koppla till föreliggande studies resultat om stöd från 

kollegor och skolledning. Precis som Rydén och Stenström (2015) tog upp hade lärarnas 

inställning till hur de hanterade sin stress stor betydelse för hur mottagliga de var för den 

negativa stressen. De lärare som hade svårt för att be om hjälp eller för att angripa 

problemen som de ställdes inför var också de som uttryckte mest stress. Locus of control 

(Rydén & Stenström, 2015) var även ett begrepp som uppmärksammades i föreliggande 

studie och vissa av lärarna upplevde att det var mycket som var utanför deras kontroll och 

att det påverkade dem negativt, medan andra upplevde att de ofta kunde släppa de saker 

som de inte kunde påverka. Även här visades det tydligt att de lärare som hade en positiv 

inställning också var de som upplevde minst stress. Särskilt deltagare 3 uttryckte att stress 

kunde uppkomma när saker ändrades utan att lärarna på skolan kunde påverka något men 

att det var något som hände hela tiden vilket tvingade dem att lära sig anpassa sig efter 

detta. 

 

Kyriacou (2001) tog i sin forskning upp att stress hos lärare har blivit vanligare över åren 

och att känsla av obehag, ilska och ångest är något som ofta dyker upp hos lärare. En av 

lärarna i föreliggande studie talade om att han visste att det var många kollegor som gått 

in i väggen och att det hade att göra med att de kände sig stressade och att vissa till och 

med valt att lämna läraryrket bakom sig på grund av för höga stressnivåer. Kryiacou 

(2001) styrker även han att många lärare byter yrke på grund av de får dåligt 

självförtroende av yrket samt att de känner sig besvikna över att inte räcka till. Många av 

lärarna i föreliggande studie kände att det inte fanns utrymme att hjälpa alla de som 

behövde hjälp och att både tidsbrist och elever med svårigheter gjorde att det var svårt att 

hinna med planering och rättning. Några av lärarna hade fått hjälp med stresshantering av 

sin skolledning för att de hade upplevt de symptom som Kyriacou (2001) tog upp i sin 

forskning och på så sätt kunnat arbeta vidare. Kyriacou (2001) menar dock att det är långt 

ifrån alla lärare som känner sig utmattade och utbrända som orkar komma tillbaka till 

läraryrket då de upplever alldeles för mycket stress. De faktorer som Kyriacou (2001) tar 

upp som bidrar till stress överensstämmer även med de faktorer som tas upp i föreliggande 

studie. Omotiverade elever, ordningsproblem i klassrummet och organisationsproblem 

var några av dem. Tidsbrist, förmycket arbetsuppgifter och schemabrytande aktiviteter är 

också faktorer som de 8 intervjuade lärarna i föreliggande studie tog upp vilket 
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överensstämmer med tidigare forskning. Kyriacou (2001) tog även upp upplevda krav 

vilket är en stor del av föreliggande uppsats. Exempelvis skolstyrelsens krav sågs som ett 

problem av både deltagarna i Kyriacous (2001) och föreliggande studie.  

 

Kategorin krav från familjen i föreliggande studie är något som både Jacobsson et al. 

(2001) och Howard och Johnsson (2004) tar upp i sina studier. Den tidigare forskningen 

tar upp att personliga relationer kan bli påverkade och skadade vid hög arbetsbelastning 

och att privatlivet kantas av negativa känslor så som irritation och trötthet gick ut över 

familjemedlemmar. Föreliggande studie visar att en av deltagarna kände sig sur och arg 

när den var stressad och en annan deltagare menade att hon kunde känna skuldkänslor för 

att inte hinna hem till sina barn. En av lärarna som tidigare hade tagit med sig arbetet hem 

menade att det inte var möjligt när han hade bildat familj för att det påverkade 

familjerelationerna negativt. De personerna som rättade på arbetet och skapade en gräns 

mellan privatliv och arbete var också de som upplevde mindre stress vilket Howard och 

Johnssons (2004) forskning även visar. Kyriacou (2001) skriver i sin studie att de lärarna 

som slappnade av när de kom hem från jobbet också var de som kände sig minst stressade. 

 

Stöd från kollegor och skolledning var något som föreliggande studie visade var mycket 

viktigt för deltagarna i föreliggande uppsats. Kryiacou (2001) menade att kollegorna på 

arbetsplatsen var till stor hjälp för att undvika stress och att hjälpas åt och planera är något 

som förebygger negativ stress. En av lärarna i föreliggande studie menade att samarbete 

och att de kunde ventilera hos varandra var arbetslagets största styrka och även andra 

deltagare menade att kollegorna var en stor anledning till varför de tog sig igenom sina 

arbetsdagar. Att kunna be om hjälp var också något som sågs som något väldigt viktigt 

och att läraryrket är ett kollegialt yrke där ingen klarar sig helt ensam. Lärarna i 

föreliggande studie menade att det är viktigt både för elever, kollegor och sig själv att 

dela med sig av sina tankar och sin stress. Shens (2009) studier visade att goda 

copingmekanismer och hög self-efficacy och gott socialt stöd korrelerar med varandra. 

Socialt stöd minskar belastningen på en individ och delar istället upp belastningen på flera 

personer. Shen (2009) menade dessutom att de personer som söker hjälp från andra också 

är de som använder sig av problemfokuserad coping vilket både föreliggande studie och 

annan tidigare forskning visar vara den mest effektiva strategin.  
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Agai-Demjaha et al. (2015) tog upp att nyutexaminerade lärare ofta är de som upplever 

att de har mindre tid att utföra sina arbetsuppgifter samt att de har svårt att låta bli att ta 

med sig sina arbetsuppgifter hem. Detta stämmer delvis överens med resultatet från 

föreliggande studie då de lärarna som arbetat under en längre tid berättade att de ofta tog 

med sig arbetet hem när de var nya. Den intervjuade läraren som arbetat under kortast tid 

menade att han tog hem arbete konstant för att hinna med att planera medan de andra två 

relativt nyutexaminerade inte tog med sig arbetet hem särskilt ofta alls. En av de mindre 

stressade nyutexaminerade lärarna hade dock schemalagd planeringstid vilket kan 

påverka hans svar. Att lite arbetserfarenhet korrelerar med stress kan alltså ha att göra 

med hur den individuella skolan lägger upp scheman för sina anställda. På så sätt kan 

ansvaret på om lärare blir stressade eller inte delvis ligga på skolledningen och deras syn 

på stress. Om lärare inte får den tid de behöver till planering och rättning sker det alltså 

istället en överspridning vilket Allvin (2006) menar är väldigt skadligt för en individ. Får 

lärarna ingen tid till vila innebär det att de löper större risk att utsättas för de fysiska och 

psykiska sjukdomarna som är ett resultat av långvarig negativ stress. Antoniou et al. 

(2013) forskning visar att de som arbetat under kortast tid är de som upplever mest stress 

på arbetsplatsen och att de som arbetat under kortast tid är de som framförallt blir 

utbrända. Dock så menar dem att copingstrategierna mellan grupperna inte skiljer sig 

mellan åldrarna vilket tyder på att de som är nyutexaminerade behöver mer tid till att 

planera då de inte har gammalt material att luta sig tillbaka på. Detta stärker även en av 

de som deltog i föreliggande studie med att jämföra en 75% tjänst för en nyutexaminerad 

med en 100% tjänst. För att minska stress på arbetsplatsen och i läraryrket finns det därför 

en möjlighet att en omstrukturering i planeringstiden behöver göras och att lärare får färre 

lektioner och mer tid att planera. Detta innebär dock att lärarna får vara mer delaktiga i 

beslut som rör dem och deras kollegor. Både Antoniou et al. (2013) och Punch och 

Tuetteman (1996) menar att skolledningen ibland inte tar ansvar för sina beslut och att 

lärarna inte får vara delaktiga i vad som händer på arbetsplatsen. Skolledningen tar ibland 

beslut över lärarnas huvuden vilket utgör negativa konsekvenser och vilket gör att lärarna 

känner sig maktlösa. Ökar stödet från skolledning och kollegor minskar också 

stressnivåerna hos lärarna (Punch & Tuetteman, 1996). Detta tas även upp i föreliggande 

studie då lärarna menar att skolledningen snarare tar till kortvariga lösningar istället för 

att hjälpa sina anställda och att de enbart skjuter fram problemet snarare än att lösa det.  
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Agai-Demjaha et al. (2015) tog upp att läraryrket är extra stressande då lärare hela tiden 

får ett ökat ansvar på sin arbetsplats. Istället för att bara undervisa och planera för att 

eleverna ska få den kunskap som målen säger får lärarna även uppgiften att uppfostra 

elever och hantera administrativa problem. Lärarna har ständigt deadlines som de måste 

förhålla sig till och stressen som dessa deadlines bidrar till innebär en ångestkänsla och 

en besvikelse av att inte hinna med och hjälpa alla elever. Agai-Demjaha et al. (2015) tar 

även upp att 78% av lärare ser sitt yrke som den huvudsakliga källan till stress vilket även 

föreliggande studie kan bekräfta. De lärare som deltog i studien menade att den stress 

som uppkom för dem i privatlivet ofta var relaterad till arbetet och att det ofta skapades 

en oro av att inte hinna med allt som skulle göra. Även det ökade ansvaret är något som 

tas upp i föreliggande studie vilket visar att lärarrollen har blivit bredare och bredare 

genom åren. Lärarna tog exempelvis upp att det ofta är elever som vänder sig till dem 

med personliga problem och att det ibland kunde vara svårt att släppa en sådan sak trots 

att de skickar vidare eleverna till kurator. På en av skolorna fanns det inte en kurator 

tillgänglig vid stora delar av skoltiden vilket gjorde att ansvaret lades över på lärarna. 

Lärarrollen innebar även för vissa att de skulle hjälpa eleverna att utvecklas till goda 

demokratiska medborgare vilket också drar paralleller till att föräldrarna ställer krav på 

lärarna. Om lärare inte har en klar bild av vad deras uppdrag på arbetsplatsen är bidrar 

det till att många tar på sig för mycket och att de tillslut går in i väggen.  

 

Praktiska implikationer  

Studiens resultat är förenligt med vad tidigare forskning sagt om stress hos lärare och om 

vad de använder sig av för copingstrategier. Den negativa stressen berodde framförallt på 

tidsbrist och för mycket rättning, undervisning och problem som behövde lösas med 

elever. Även krav från skolledning, föräldrar, elever och familj framhävde stress hos 

lärarna. För att i framtiden undvika att siffran om stressade lärare stiger ligger det därför 

en vikt i att se närmre på föreliggande studies resultat. Om lärare får mer tid till planering 

och rättning behöver de inte ta med sig arbetet hem och då sker ingen överspridning som 

kan bidra till ökad stress (Allvin, 2006). Lärarna i föreliggande och tidigare studier 

menade att det är svårt att veta vad lärarrollen egentligen innebär och det hade alltså 

underlättat för de arbetande om lärarrollen renodlats. De mer administrativa uppgifterna 

och kontakt med föräldrar och hade kunnat tilldelas en annan yrkesgrupp för att låta 

lärarna arbeta med vad de är specialutbildade i, nämligen undervisning. Studien visar 

dessutom att vissa skolor har en väldigt kortvarig syn på stresshantering hos anställda och 
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kan alltså bidra till att flera skolledningar ser över hur de hanterar stress hos sin personal. 

Studien kan också tillföra att lärare som inte tänkt över sina copingstrategier skapar sig 

nya metoder för att se på stress och att detta leder till en sänkt stressnivå. Utöver detta 

kan studien också skapa en diskussion om hur skolor runt om i Sverige väljer att prioritera 

de anställdas arbetsuppgifter. 

 

Metoddiskussion  

I föreliggande studie användes en kvalitativ metod i form av en semistrukturerad intervju 

med 8 deltagare. Då studiens syfte var att undersöka lärares egna erfarenheter och tankar 

kring stress och deras hantering av stress på arbetsplatsen var en intervju att föredra då 

det ger utrymme för öppna och individuella svar som inte alltid går att nå i en kvantitativ 

studie. Även ställt mot en kvalitativ enkätstudie med öppna frågor kan intervjuer vara att 

föredra då svaren blir mer utförliga och nyanserade. Istället för att deltagarna lägger tid 

på att försöka formulera sig så bra som möjligt via text kan de istället fokusera på 

innehållet i sina svar och kan få direkt respons om det är en fråga som den inte förstår. 

Då deltagarna ger olika svar på de öppna frågorna från intervjuguiden uppkommer även 

vissa följdfrågor och även nya tankar från informanten vilket var av vikt att plocka upp 

för att få en så adekvat bild av lärarnas stress som möjligt. Vid andra metoder kan dessa 

meningsbärande svar försvinna då det inte finns utrymme för att utveckla sina svar. En 

semistrukturerad intervjustudie ger kapacitet för mycket viktig information vilket kan ses 

som både en fördel och en nackdel då det ett stort stoff kräver mycket arbete för att hitta 

de enheter som bör tas upp för studien. Trots att syftet med intervjuguiden var att skapa 

öppna frågor till deltagarna gjorde antalet frågor och formuleringen av frågorna att 

intervjun nästintill gick ifrån hur en semistrukturerad intervju ska vara. Då frågorna i viss 

mån är väldigt stängda kan det ha bidragit till att studien riktades åt ett visst håll utan att 

detta var menat.  

 

Trots att ett bekvämlighetsurval gjordes var det fortfarande svårt att hitta deltagare till 

studien då den genomförandet planerades några veckor innan skolornas jullov. 

Svarsfrekvensen på de mejl som skickades ut var väldigt låg vilket tydde på att lärarna 

som kontaktades inte hade tid att svara eller att de inte ville delta i studien. De personer 

som tackade nej till studien motiverade det med att de var för stressade att hinna med en 

intervju då det var mycket rättning och betygsättning och utvecklingssamtal innan 

eleverna gick på lov. Det hade alltså varit att föredra att istället genomföra studien mitt 
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under en termin för att undvika bortfall. Möjligheten till bekvämlighetsurval var dock en 

styrka med studien då de personer som valde att delta inte var helt obekanta med personen 

som genomförde intervjuerna. Detta bidrog till ett gott samtalsklimat vilket gav 

uppfattningen om att informanterna vågade öppna upp sig om sina tankar kring stress på 

deras arbetsplats. Bekvämlighetsurvalet gjorde också att deltagarna inte var särskilt 

utspridda geografiskt vilket gör att bilden av stress i skolan kanske inte stämmer överens 

med skolor i övriga Sverige och ännu mindre i resten av världen.  

 

Då det fanns en svårighet för många att träffas personligen genomfördes 5 av 8 intervjuer 

via Skype vilket kan ha haft en effekt på studien. Vissa signaler som skickas ut via 

kroppsspråk så som handrörelser och ansiktsuttryck kan missas och tolkningen av 

innehållet lämnas på så sätt helt till tonläge och uppfattning av personen som 

transkriberar. Däremot kan kroppsspråket från den som intervjuar också utgöra 

komplikationer vid möte och informanterna kan tolka in tankar i hur personen som 

intervjuar sitter eller rör sig när den pratar, vilket gör att en intervju via Skype också kan 

utgöra en fördel. Forskarens närvaro och tolkningar vid analys av en intervju är viktigt att 

ta hänsyn till då det aldrig är möjligt att uppnå en helt subjektiv bild (Langemar, 2008). 

Då Burnards (1991) metod för att analysera semistrukturerade intervjuer användes 

minskade också risken för att göra för många egna tolkningar. Innan intervju och analys 

av dessa reflekterades det därför över vad författaren av denna studie har för bild av stress 

i skolan och vilka uppfattningar som blivit påverkade av tidigare forskning för att 

eliminera risken att undermedvetet påverka svaren. Att tidigare åsikter tänks över är 

viktigt för validiteten av uppsatsen och då intervjuguiden från början är utformad av 

författaren själv med inspiration från en examensuppsats finns det ingen större validitet i 

frågorna som ställs. Intervjuguiden designades för att ge så enkla och öppna frågor som 

möjligt för att låta deltagarna själva tänka på vad de ville ha sagt när det kom till stress 

på arbetsplatsen.  Något som styrker validiteten i studien är dock att många av lärarna 

svarade väldigt likt på många frågor vilket visar att de uppfattas på samma sätt. 

 

Slutsatser och framtida forskning 

Fokus i föreliggande studie var framförallt på deltagarnas stress och vad de använde sig 

av för olika copingstrategier för att hantera den upplevda stressen. Den 

problemfokuserade copingen var den som var mest aktuell trots lärarna trots att den 
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känslofokuserade copingen även förekom bland lärarna. De som nyligen tagit examen var 

också de som talade mest om att ta med arbetet hem och att det var mycket planering. Då 

tidigare studier visat att en längre arbetstid korrelerar med lägre grad av upplevd stress 

visas därför en möjlighet i fördjupning kring hur nyutexaminerade lärare upplever sina 

första år i skolan. Den framtida forskningen skulle genomföras med både kvalitativ och 

kvantitativ metod där deltagarna ställs mot de som arbetat under en längre tid. 

Forskningen hade inneburit en multipel regression där faktorer så som ålder, kön, träning 

och personlighetsdrag undersöktes och den kvalitativa delen av undersökningen hade 

inneburit en intervjustudie. Även en longitudinell studie skulle med rätt resurser kunna 

genomföras där gymnasielärare följs från deras första år som lärare till när de har arbetat 

under en längre tid. Detta för att undersöka om personerna utvecklar strategier för att 

hantera stress på arbetsplatsen eller om det är individuellt hur höga stressnivåerna är. Då 

lärare i så stor mån går in i väggen på grund av långvarig stress finns det ett ansvar att ta 

tag i problemet och forska vidare om hur det ska förebyggas. Utan en förändring kommer 

lärare fortsätta utsättas för negativ stress vilket påverkar både dem som individer och 

personer runt omkring.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  
 

Inledande frågor  

• Hur länge har du arbetat som lärare?  

• Har du haft något yrke innan läraryrket?  

• Hur gammal är du?  

• Vilket år tog du examen?  

• Vilka är dina undervisningsämnen och hur ofta undervisar du i vardera ämne? 

• Hur många klasser undervisar du?  

• Vilket ämne tycker du är roligast respektive svårast att undervisa i?   

• Känner du att det är något av ämnena som du behöver förbereda dig extra inför när du ska ha 

lektion? 

• Ungefär hur många timmar i veckan anser du att du lägger på arbete?  

 

Stress 

• Känner du dig stressad på din arbetsplats?  

• Kan du beskriva hur du uppfattar begreppet stress?  

• I vilka specifika situationer brukar du känna dig stressad i vardagen?  

• I vilka specifika situationer brukar du känna dig stressad på arbetet?  

• Upplever du att läraryrket är speciellt stressande? Varför/varför inte?  

• Anser du att du ibland känner dig tvingad att ”ta med dig arbetet hem”?  

• Har du svårt att lägga ifrån dig arbetsuppgifter som inte är färdigställda när arbetsdagen är slut?  

• Känner du att du har några speciella krav på dig som lärare? I så fall vilka?  

• Känner du att du har en god relation till kollegor och din skolledning?  

• Känner du att du får den hjälp du behöver från kollegor respektive skolledningen?  

• Känner du att du vågar fråga om hjälp om det är något nytt som stressar dig?  

• Tycker du att skolan du arbetar på tar ansvar för att minska stress på arbetsplatsen? Vad tar de 

till för åtgärder? 

• Anser du att det finns något annat att göra för att minska stress på arbetsplatsen?  

 

Coping  

• Vad gör du när du känner dig stressad?  

• Skiljer sig din hantering av stress när du är på arbetet jämfört när du är hemma?  

• Vad gör du för att undvika att bli stressad när du arbetar?  

• Hur kommer det sig att du började göra på detta sätt och tycker du att din metod fungerar bra 

eller mindre bra?  

• Vänder du dig till någon när du känner dig stressad? Om ja, vilka?  

• Känner du att du kan påverka saker som stressar dig eller upplevs saker ofta som bortom din 

kontroll? 

• Brukar du ta tag i dina problem fort eller skjuter du gärna upp dem så länge som möjligt? 

• Litar du på att du gör det rätta även i en stressad situation eller upplever du att du blir irrationell? 

Varför tror du att det blir så? 

• Tror du att det finns några strategier i att hantera stress som är att föredra när man arbetar som 

lärare?  

 

Avslutande frågor 

• Känner du att det är något du vill tillägga när det kommer till stress eller hur du hanterar 

stressade situationer?  

• Kan jag få höra av mig till dig med kompletterande frågor om det är något viktigt jag upplever 

mig ha missat vid genomgång av intervjun?  

• Har du några tips till de som snart ska börja arbeta som lärare? Finns det några fallgropar som 

man bör akta sig för?  

• Har du några frågor kring uppsatsen eller ämnet som undersöks?  
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Bilaga 2 

Missivbrev 
 
Hej! 

Mitt namn är Moa Winkler och jag läser min tredje och sista termin i psykologi på ämneslärarprogrammet 

på Linnéuninversitetet. Utbildningen innefattar att jag ska skriva en kandidatuppsats i psykologi med 

inriktning mot arbete i skolan och jag undrar därför om du skulle vara intresserad av att bidra till min 

uppsats.  

 

Uppsatsen har namnet ”Upplevd stress i läraryrket” och kommer att innefatta en kvalitativ intervjustudie 

som inriktar sig på upplevd stress och så kallade coping-strategier som fokuserar på vad människor har 

för metoder när de hanterar exempelvis stress. Intervjun beräknas att ta ungefär en timme.  

 

Något som är viktigt för mig är att få in så mycket material som möjligt till min studie och jag skulle 

därför vara väldigt tacksam om du skulle vilja delta och träffa mig för en intervju. Det studien går ut på är 

att ta del av dina tankar och upplevelser och dina individuella svar är det viktigaste och det finns absolut 

inga rätta eller felaktiga svar.  

 

Om du väljer att tacka ja till att delta i undersökningen kommer jag att hantera informationen jag får ta del 

av med största varsamhet och konfidentialitet och du kommer att förbli anonym under hela processen. 

Dina svar kommer enbart att nyttjas till min studie och data kommer enbart jag och eventuellt min 

handledare ha tillgång till. Du har även när som helst under intervjuns gång rätt att avbryta trots att du 

tackat ja på detta mejl. Din medverkan är helt frivillig och du behöver inte motivera varför du väljer att 

inte slutföra intervjun. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. 

 

Datainsamlingen till uppsatsen kommer att genomföras mellan vecka 46–48 och jag kan när som helst 

under dessa veckorna träffas för en intervju. Om du är intresserad, hör av dig om när och vart du kan 

träffas så återkommer jag så fort som möjligt. Jag är även tillgänglig för intervju via Skype om det passar 

bättre. Om du vill komma i kontakt med mig med frågor eller för att ta del av den färdiga uppsatsen kan 

du mejla mig på mw222rm@student.lnu.se eller ringa mig på telefonnummer 0737104104.  

 

Tack på förhand!  

 

Med vänlig hälsning Moa Winkler   
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