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Det pågår idag en debatt kring lärares arbetssituation, forskning visar att det 
finns brist på resurser inom skolan och att det är ett svårrekryterat yrke. 
Läraryrket innefattar administrativt arbete i högre utsträckning än tidigare, 
något som av lärare ofta uppfattas som mycket stressande. Syftet med denna 
uppsats är att undersöka hur mellanstadielärare upplever sin arbetssituation 
med fokus på stress. Vad är det som gör att mellanstadielärare upplever 
stress? För att undersöka detta utfördes en kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer på en mellanstadieskola i en förort till 
Stockholm. Resultatet visar att mellanstadielärare upplever stress på grund av 
tung arbetsbörda där tiden inte räcker till att hantera all dokumentation trots 
långa arbetsdagar. Att det inte alltid finns tillräckligt med upplevs också som 
frustrerande och stressande.  

 
Skolan är en av samhällets viktigaste instanser där alla har rätt till utbildning och därmed få sin 
grund till att bli goda samhällsmedborgare. Läraryrket är i och med det ett av de viktigaste 
yrkena i samhället.  Att lärare ges de bästa förutsättningarna att hinna med att planera och 
utvärdera sin undervisning är en oerhört viktig del i elevernas möjligheter att utvecklas så långt 
som möjligt utifrån sina förutsättningar. De allra flesta har egen erfarenhet av skolans värld, det 
finns ett stort allmänintresse för skola och utbildning, vilket innebär att skolfrågor ständigt är 
aktuella och det förs ofta en het debatt i media och politiska forum. 

Om vi tittar tillbaka 10 år i tiden, till år 2008, genomförde Lärarnas riksförbund en studie 
där det framgick att dragningskraften till lärarutbildningen minskat bland sökande studenter. 
Några av anledningarna till detta var den låga lönen, dåliga arbetsmiljön och att kraven för att 
komma in på utbildningen sänkts (Lärarnas riksförbund, 2008). Idag verkar trenden inte ha 
vänt, Skolverket (2017) rapporterar att det de närmsta fem åren kommer att saknas 77 000 
lärare. Problemet med att utbilda behöriga lärare är akut.  

Enligt Dovemark (2008) började politikerna i Sverige sedan andra världskrigets slut 
fokusera och sträva efter en gemensam plattform för skolan. En så kallad “skola för alla” där 
de äldre flick- och pojkskolorna, realskolan med flera har ersatts till en och samma grundskola, 
samt gymnasium. Omkring 1990 skedde en del förändringar inom skolan, den 
kommunaliserades och med det infördes en skolpeng som följer eleven vilket innebär att eleven 
inte placeras på skolorna utefter var eleven bor, utan istället har vårdnadshavare själva 
möjlighet att välja skola, även om närhetsprincipen till viss del fortfarande gäller. En 
konsekvens är att det blir konkurrens mellan skolorna om eleverna och därmed har skolorna 
börjat profilera sig med exempelvis att ha enbart engelska språket i sin undervisning för att 
locka elever och föräldrar till skolan. Det krävs mer av rektorer och huvudmän att skapa en 
tillräckligt nytänkande och intressant skola som möjligt för att inte riskera att för få elever söker 
och därmed ger mindre ekonomiska resurser.  

Sedan kraven till lärarutbildningen sänkts har statusen för yrket minskat. Det enklaste 
sättet att försöka minska lärarbristen har varit att sänka intagningskraven så fler söker till 
lärarutbildningen. Det har dock visat sig att detta inte är en bra lösning då många inte klarar  av 
utbildningen och hoppar av eller byter yrke efter några år i branschen. Förbättringsmöjligheter 
som Lärarnas riksförbund föreslår är bland annat att se till att lärarutbildningen är så pass bra 
att avhopp minimeras, att införa lämplighetsprov, satsa på en bättre löneutveckling och att 
nyexaminerade lärare genom stöd ges en bra start i sin yrkesbana är andra sätt att få läraryrket 
mer attraktivt och få de att stanna inom yrket (Skolvärlden, 2017).  



	 2	

Arbetsbelastningen för lärare är hög, med krav från olika håll såsom samhälle, 
skolledning, vårdnadshavare, elever och kollegor. Lärare ansvarar inte bara för den teoretiska 
undervisningen av eleverna, utan även för elevernas välmående, administrativa uppgifter och 
kontakt med vårdnadshavare. Att det är ett arbete med höga krav och stor övervakning har 
konstaterats men resurserna är långt ifrån tillräckliga. Lärares arbetsbörda är stor i förhållande 
till den lön de får samt hur viktigt yrket är för både samhälle och elever.  

SACO (2017) rapporterar att det i dagsläget är liten konkurrens om jobben både för 
nyexaminerade och för lärare som har tidigare erfarenhet av yrket. På fem års sikt bedöms det 
vara fortsatt liten konkurrens om jobben. Vidare rapporteras att det i dagsläget är brist på lärare 
inom naturvetenskapliga ämnen, matematik, vissa språk samt speciallärare. Den ökade 
efterfrågan av mindre klasser är ytterligare en faktor till att lärarbristen kommer öka på sikt. I 
slutet av 2013 infördes krav på lärarlegitimation, detta innebär att för att få en 
tillsvidareanställning och för att få sätta betyg krävs det både en lärarlegitimation samt 
behörighet. Regler för lärarlegitimation finns i skollagen, behörighetsförordningen och 
skolverkets föreskrifter. Införandet av lärarlegitimation har ökat rekryteringsbehovet av 
behöriga lärare (Lärarnas riksförbund, 2008). Arbetsmiljöverket genomförde 2013-2016 en 
inspektionsinsats av 30 % av landets skolor vilken visar att nio av tio skolor har brister när det 
kommer till förebyggande arbetsmiljöarbete. Ohälsosam arbetsbelastning är en av de vanligaste 
bristerna som upptäckts under undersökningen. Med detta menas att arbetsbelastningen är 
ohälsosam hög för lärare. Andra brister som upptäckts är problem med buller, hot och våld, 
dålig luftventilation och avsaknad av skriftliga föreskrifter för bland annat fördelning av 
uppgifter, riskbedömning och handlingsplaner (Arbetsmiljöverket, 2017). Enligt Statens 
Folkhälsoinstitut (2010) menar man att dagens arbetsplatser innefattar mer psykiska 
påfrestningar för den anställde, såsom stress, än fysiskt ansträngande påfrestningar. Även 
Arbetsmiljöverket (2014) rapporterar att de vanligaste orsakerna till besvär kopplat till arbetet 
är stress och andra psykiska påfrestningar. I samma rapport redovisas att grundskolelärare är 
ett av de yrken som har högst andel rapporterade besvär kopplat till stress och psykiska 
påfrestningar. Av de grundskollärare som undersökts uppger 24 % av de kvinnliga deltagarna 
ha stressrelaterade besvär och motsvarande siffra för männen är 18 %. 
 
Vad är stress? 
Begreppet stress introducerades 1926 av Walter B. Cannon, då som beskrivning av faktorer i 
en levande organism. Under mitten av 1900-talet fick begreppet stress ett stort genomslag med 
läkaren och forskaren Hans Seyle, som beskrev stress som kroppens respons på de krav och 
påfrestningar som ställs på en som individ. Det sympatiska nervsystemet aktiveras, följt av en 
coping/motståndsfas, slutligen; om tillgångarna för att hantera påfrestningen inte räcker till blir 
kroppen utmattad (Persson & Zakrisson, 2015). 

Stress är en biologisk och psykologisk reaktion som orsakas av yttre påfrestningar och 
hot, det är ingen sjukdom i sig men kan i längden leda till sjukdom. Det finns även ett samband 
mellan stress och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, där en ökad stressnivå leder till en ökad 
risk för hjärt-och kärlsjukdomar (Åsberg et al., 2010). Det finns inget specifikt stimuli som kan 
kopplas till stress, det är en subjektiv upplevelse där den enskilda individen kopplar situationer 
till tidigare upplevelser och på så sätt upplever personen att situationen är hotfull, krävande 
eller farlig. Detta innebär att även små påfrestningar eller förändringar kan vara stressande, 
baserat på individens personlighet och erfarenheter (Eriksen & Ursin, 2002). Att leva med 
långvarig stress utan möjlighet till återhämtning kan leda till utmattningssyndrom, vilket är ett 
ofta långdraget tillstånd och gör att arbetsförmågan blir helt eller delvis nedsatt under en längre 
period (Åsberg et al., 2010).  

Stressreaktioner kan delas in i fyra kategorier; kognitiva, emotionella, fysiologiska och 
beteendemässiga. Kognitiva reaktioner ger utslag på de intellektuella funktionerna. Symtom 
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kan vara minnessvårigheter, koncentrationssvårigheter och svårigheter att fatta beslut. 
Emotionella stressreaktioner kan visa sig i form av ängslighet, ångest och depression. Även 
irritation och dålig motivation är vanliga symptom på emotionell stress. Fysiologiska 
stressreaktioner är kroppsliga reaktioner så som att hjärtat slår snabbare, musklerna spänns, 
problematik med magen och huvudvärk. Beteendemässiga reaktioner är de beteenden som vi 
söker tröst i. Exempelvis alkohol, överkonsumtion av mat, rökning, droger eller medicin. 
Psykisk ohälsa är något som ofta påverkas negativt av stress (Levi, 2002). 

Stiglbauer och Zuber (2018) kategoriserar två olika typer av stress; hindrande och 
utmanande, där den utmanande stressen beskrivs som en positiv stress som gör individer mer 
motiverade att prestera och göra bra ifrån sig. Medan den hindrande stressen beskrivs som en 
negativ stress som gör individen mindre motiverad. En studie som presenteras i artikeln visar 
att lärare oftare upplever en hindrande stress än en utmanande stress (Stiglbauer och Zuber, 
2018). 

Det finns fyra undergrupper av stressrelaterad psykisk ohälsa. Dessa är; 
anpassningsstörning, akut stressyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och 
utmattningssyndrom. Anpassningsstörning uppstår vid en livskris, medan både akut 
stressyndrom och posttraumatiskt stressyndrom uppstår vid livshotande trauma. 
Anpassningsstörning kan visa sig i form av nedstämdhet, ångest och oro. Det är vanligt att detta 
uppstår i samband med exempelvis en separation eller plötslig arbetslöshet. Akut stressyndrom 
kan leda till förvirring, ändrad verklighetsuppfattning och avskärmning från omgivningen. 
Detta kan uppstå i anslutning till en akut livshotande fara. Om det akuta stressyndromet inte 
går över inom några dagar kan det utvecklas till posttraumatiskt stressyndrom vilket ofta 
kännetecknas av ångestskapande minnesbilder, så kallade ”flashbacks”,  kopplat till det 
upplevda traumat. Utmattningssyndrom är en reaktion på långvarig stress där det inte funnits 
tillräcklig med återhämtning i relation till påfrestningen och delas in i tre faser; prodromalfas, 
akutfas och återhämtningsfas. Ett utmattningssyndrom är ett tillstånd som ofta ger delvis eller 
helt nedsatt arbetsförmåga och kan ge symtom såsom trötthet, sömnstörningar, 
koncentrationssvårigheter och fysiska symtom som yrsel och bröstsmärtor. Begreppen 
utmattningssyndrom och utbrändhet är inte samma sak, utbrändhet kommer från amerikanska 
termen ”burnout” och  är till skillnad från utmattningssyndrom ingen sjukdom, det kan dock 
leda till medicinsk utmattningssyndrom. Utbrändhet har tre dimensioner vilka är; känslomässig 
utmattning, avståndstagande från arbetet och och minskad effektivitet i arbetet. Utbrändhet 
uppstår ofta när individen upplever sig ha för lite stöd, otillräckligt med resurser och för stor 
arbetsbelastning (Åsberg et al., 2010).  
 
Krav-kontroll-stöd 
En modell som har använts för att undersöka stress i arbetet är Karasek och Theorells (1990) 
krav-kontroll-stödmodell. Modellen har idag används världen över i flera olika studier om 
arbetsmiljö och stress enligt stressforskningsinstitutet (2018). Den har utvecklats och 
presenterats som förbindelsen mellan de krav som ställs på individen, vilken möjlighet till 
kontroll individen har, samt hur mycket socialt stöd individer har i sin omgivning. Balansen 
mellan dessa tre faktorer är avgörande för hur individen trivs på sitt arbete. Det 
arbetsorganisatoriska idealet enligt modellen är när kraven på individen är måttliga samt 
kontrollen och sociala stödet är högt.  

Kontroll innebär en känsla av att situationen är i balans med vad man tror sig kunna 
klara av samt det handlingsutrymme man har att svara på kraven som ställs. Det finns två 
dimensioner av kontroll; decision latitude och decision authoriy (kontroll över uppgiften och 
auktoritet över beslut). Det kan vara kontrollen över sin anställning, om ledningen plötsligt 
börjar varsla kan en känsla av förlorad kontroll infinna sig (Karasek & Theorell, 1990). Det kan 
också beskrivas som kontrollen över sin arbetssituation i form av eget beslutsfattande i när 
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arbetet ska utföras samt hur det ska utföras (Hanson, 2004). Även att få delta i beslutsfattande 
om sitt arbete och organisationens demokratiska frågor. Om en individ på en arbetsplats 
upplever sig ha hög kontroll över sitt arbete kan konsekvensen bli att individen hanterar olika 
problem bättre än om individen haft en lägre kontroll.  Kontrollen innefattar även möjligheten 
och utrymmet att använda sin expertis och att lära sig nya saker i arbetet, förlorad kontroll kan 
exempelvis vara monotona arbetsuppgifter (Karasek & Theorell, 1990). 

Socialt stöd definieras här som ett främjande av arbetstagarens positiva självkänsla, 
social och känslomässig integration till sina kolleger och arbetstagare, sammanhållning och 
trivsel. Det kan också enligt Karasek och Theorell (1990) vara de fysiska resurser som erhålls 
samt känslan av stöd och assistans i sitt arbete av sina kollegor. Det sociala stöd man får på sin 
arbetsplats ger en större effekt i välmående än det stöd man har utanför arbetet från familj och 
vänner. Till en början innefattades inte socialt stöd i modellen, som då kallades 
arbetsbelastningsmodellen. Senare utvecklades den av Johnsson (1988), refererat i Karasek och 
Theorell (1990), och variabeln socialt stöd lades in för att undersöka modellens olika lägen i 
kombination med den nya variabeln. Enligt Karasek och Theorell (1990) kan stöd användas 
som en prevention mot stress.   

Krav finns i alla olika yrkesgrupper och behöver inte ses som någonting negativt. 
Arbetsbörda är en vanlig definition på de krav som ställs på individen i arbetet, att man 
förväntas utföra vissa uppgifter under en viss tidsram (Karasek & Theorell, 1990). Kraven i sig 
kan uppfattas som mer eller mindre omfattande beroende på hur oorganiserade de är i 
jämförelse med individens kognitiva funktion att organisera och strukturera upp uppgiften, 
detta i kombination med hur snäva tidsspektra man har.  
 

 
Figur 1: Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell ©. 
 
Enligt Karasek och Theorell (1990) kan man utsättas för fyra extremer i denna modell; 
“avspänd”, “aktiv”, “spänd” och “passiv”. Dessa fyra tillstånd handlar om job strain, det vill 
säga arbetsbelastning och olika spänningar som i kombinationer påverkar individens hälsa i 
arbetet. Modellen visar på en längre tid av utsatthet och effekterna i en situation med antingen 
ett spänt eller aktivt utförande. Om en individ utsätts under längre tid för höga psykiska krav, 
lågt beslutsutrymme och lågt socialt stöd, så kallad iso-spänt läge, uppstår en samlad spänning. 
Konsekvensen av det blir ett hindrande lärande, lägre produktivitet och kan ge stresspåslag som 
i sin tur kan leda till sjukdom. Om man har en arbetssituation som är tvärtom, aktiv, har 
individen höga krav med hög kontroll över sin situation och individen kan uppleva positiv 
stress. Arbetstagarna har lättare att genomgå en period av stress då de tenderar att känna sig 
motiverade och inspirerade (Karasek & Theorell, 1990). Detta stadium kallas för den “glada 
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stressen” och kan till synes vara positiv för en stund men utsätts man under längre tid  kan 
konsekvensen bli att vila och pauser i arbetet ses som onödigt. Fortsätter motivationen bli hög 
och vilan uteblir riskerar man att hamna i en utmattningsdepression (Ekman & Arnetz, 2002). 
I det passiva läget har arbetstagaren låga krav på sig i kombination med låg kontroll, här brukar 
individen uppfattas som lågproduktiv och omotiverad. Det finns ett ideal i denna modell, det 
avspända läget, här har individen måttliga krav och hög egenkontroll. I idealet finns även det 
aktiva spänningsläget och de båda innebär låg stress för individen.    
 
Job Demands-Resources 
I början av 1990-talet började utbrändhet bli ett allt större problem i de flesta västländer. 
Utbrändhet som begrepp var definierat och antalet studier i ämnet ökade snabbt, dock saknades 
en teori som beskrev varför utbrändhet uppstår. I den senare delen av 1990-talet identifierade 
Demerouti och Nachreiser två begrepp som verkade vara relevanta för uppkomsten av 
utbrändhet, vilka benämndes arbetskrav och arbetsresurser. Demerouti presenterade delar av 
upptäckterna under ett internt möte 1997, där träffade hon Arnold Bakker och de 
vidareutvecklade tillsammans studierna. De formulerade en modell som de gav namnet Job 
Demands-Reourcesmodellen (Bakker & Demerouti, 2017). Detta är en stressmodell av 
Demerouti, Bakker, Nachreiner och Shaufeli som introducerades på ett bredare plan för första 
gången 2001.   

Modellen delar upp arbetsförhållanden i två kategorier; arbetskrav och arbetsresurser, 
där arbetskrav är de sociala, fysiska eller organisatoriska aspekter av ett arbete som kräver 
mental eller fysisk ansträngning av individen. Det andra begreppet, arbetsresurser, innefattar 
de sociala, psykiska, fysiska eller organisatoriska aspekter av ett arbete som har i syfte att vara 
ett stöd i att nå de uppsatta arbetsmålen, minska arbetskraven med hänsyn på individens 
tillgångar eller motivera individen till personlig utveckling. Dessa kategorier samspelar, och 
det är när det uppstår obalans mellan dessa som det kan uppstå en känsla av stress hos individen. 
I begreppet arbetskrav inkluderas exempelvis tidspress, hur arbetsklimatet är, den faktiska 
arbetsbördan och om arbetet är av skiftkaraktär. Det vill säga de krav som ställs på individen. 
Begreppet arbetsresurser innehåller exempelvis feedback, belöningar, möjlighet till påverkan, 
anställningstrygghet, stöd från överordnade och känsla av deltagande, alltså det sociala 
sammanhang individen har. Arbetskrav kan kopplas till utmattningsfasen i utbrändhet, medan 
brist på resurser kan leda till ett minskat engagemang för arbetet (Demerouti et al., 2001). Job 
Demands-Resourcesmodellen har använts i tusentals organisationer och har inspirerat ett 
hundratal empiriska artiklar (Bakker & Demerouti, 2017). Job Demand-Resources kan ses som 
en utveckling av Karasak och Theorells (1990) modell krav-kontroll-stöd. Den största 
skillnaden mellan modellerna är att Job Demand-Resources inte fokuserar på specifika 
arbetskrav eller arbetsresurser. Krav-kontroll-stöd har en tydlig kategorisering av vad de olika 
dimensionerna kan och får innehålla, vilket Job-Demand-Resources inte har, istället inkluderas 
alla krav och alla resurser som kan ha en påverkan på den anställdas välmående. Detta gör att 
Job Demand-Resourcers är mer flexibel och kan användas vid tillfällen där krav-kontroll-stöd 
inte går att använda (Schaufeli & Taris, 2013). 
 
Coping 
Coping är ett engelskt begrepp som ungefär kan översättas till problemhantering på svenska 
(Levi, 2002). Copingstrategier kan definieras som de beteendemässiga och kognitiva responser 
som människor använder för att hantera en stressfull situation. Forskning har visat att den typ 
av copingstrategi som en individ använder inte bara påverkar den psykiska hälsan, utan även 
den fysiska hälsan (Wilson et al., 2004). Människor har dels genetiskt olika kraft att stå emot 
stress, men människor är även olika bra på att hantera de prövningar som vi utsätts för. Coping 
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kan handla om att man gör det bästa av en dålig situation, eller att man efter noga övervägande 
beslutar sig för att agera på ett visst sätt i en annan situation (Levi, 2002). 

Copingmönstret kan vara öppet eller dolt, ett öppet copingmönster innebär att om någon 
exempelvis behandlat en illa, bemöter man detta på ett konstruktivt sätt. Ett dolt copingmönster 
innebär att man drar sig undan och undviker att konfrontera den som gjort en ont. En 
undersökning av 6000 arbetande stockholmare visade att personer som upplever sig ha liten 
möjlighet att påverka sin arbetssituation oftare har ett dolt copingmönster. På de arbetsplatser 
där de anställda upplever sig ha större möjlighet att påverka sin arbetssituation fann man mer 
öppna copingmönster. I studien visades även att det föreligger större risk för högt blodtryck vid 
dolt copingmönster, än vad det gör vid ett öppet copingmönster (Lundberg, 2002). 
 
Skolan som arbetsplats 
Under de senaste tio åren har skolan blivit en av de arbetsplatser med störst arbetsmiljöproblem. 
Arbetsbelastningen har ökat radikalt enligt lärarna själva, de anger att de sällan hinner äta lunch 
och att de ofta får hoppa över sina raster. Detta anges dubbelt så ofta för lärare i 
arbetsmarknadsundersökningar än andra yrkesgruppers genomsnittliga siffror.  Att ha kontroll 
över sin arbetssituation, sina uppgifter samt tempot under dagarna är inte längre under lärarnas 
kontroll sedan skolan blev statlig i slutet av 1900-talet (Månsson & Persson, 2004). Det har 
även rapporterats att de lärare som har lämnat yrket eller planerar att lämna yrket i majoritet 
haft ohälsa på arbetsplatsen som anledning. År 2002 lät arbetsmiljöverket genomföra en 
rektorsenkät, vid skyddsronder fick rektorerna identifiera skolans arbetsmiljöproblem. 75 
procent av lärarna på skolorna rapporterade arbetsbelastning och stress som vanligt 
förekommande problem i sin arbetsmiljö. Känslan av otillräcklighet hade en svarsfrekvens på 
63 procent och risk för att bli långtidssjukskriven med utbrändhet låg på 54 procent i samma 
undersökning (Arbetsmiljöverket, 2002). En liknande enkätundersökning i en bok författad av 
Jönsson, Tranquist & Petersson (2003) för arbetslivsinstitutet visade liknande resultat; av de 
lärare som deltog var det 65 procent som upplevde att verksamhetens mål var motstridiga, lika 
många upplevde att administration och samtal som inte var elevfokuserat upptog stor del av 
deras arbetstid. De ansåg också att under förändringsarbeten var deras inflytandet obefintligt 
och en av fyra ansåg att förändringen inte blivit till det bättre. 

Efter skolförändringarna på 90-talet har det skett en minskning i kontroll över lärarnas 
arbete. Elever och föräldrar får vara med och påverka undervisningen och hur den ska utföras. 
Schemat för administrationstid är reglerat och utformat efter lärarna själva vilket innebär att 
kontrollen minskar över tiden i deras arbete. Under denna period minskade även andelen 
behörig personal i skolan. Vikariat och visstidsanställningar med outbildad personal ökade och 
ökar än idag, detta leder i sin tur till att de lärare med utbildning får agera handledare och 
vägleda både personal och barn. Att vara stolt över sitt yrke och den status som läraryrket haft 
har sjunkit, en förklaring till det kan vara lönebildningen och i vissa fall då vikariatslönerna 
överstigit lärarnas. Nya betygssystem, läroplaner och målstyrda utvecklingssamtal ökar pressen 
på såväl lärare som elever (Månsson & Persson, 2004).  

I en rapport av Nyberg, Bernin och Theorell (2005) diskuteras ledarens betydelse för att 
främja och skapa motivation och trivsel på en arbetsplats. De har tittat på olika ledarskapsstilar 
och kommit fram till att en ledare som lätt kan anpassa sig till situationen, är den typ av 
ledarskap som gynnar de flesta individer på en arbetsplats. De såg även att i en organisation 
med mycket stress och tung arbetsbörda krävs ett tydligt ledarskap, en ordning och struktur som 
införts av ledaren. I en annan studie menar man att ledare bör anpassa sig för varje individ, 
deras behov och utvecklingspotential. Har man väldigt kompetenta medarbetare kan ett 
coachande ledarskap vara bra då man fokuserar på relationsskapande och enkel coaching. En 
annan stil, orienterat ledarskap, kan vara till fördel för medarbetare som är motiverade och 
utvecklingsorienterade (Nyberg et al., 2005).  
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Om vi ser till hur lärare upplever sin ledning har man i en studie av Jönsson, Tranqvist 
& Petersson (2003) funnit att lärare, som var en av 13 yrkesgrupper som undersöktes,  menade 
att de sällan är deltagande i beslutsfattande av viktiga frågor på arbetet. Inte heller när det 
kommer till chefens fördelning av arbete i arbetsgrupperna upplevde de medbestämmande. 
Ledningen uppfattades komma med motstridiga besked och de regler som fanns tänjdes sällan 
på,  det framkom också att de såg sin närmsta chef som ett stort stöd.  
 
Lärare och stress 
Det finns mycket forskning på lärares upplevelse av stress då det sen många år  är ett välkänt 
problem. En studie från 1991 gjord av Borg, Boyle och Fazon presenterar fyra olika 
dimensioner som lärare upplever stress av. Den första av de fyra dimensionerna är elevers 
dåliga uppförande. Här beskrivs att elever som har dålig motivation eller som har brist på 
respekt är en stor stressfaktor för lärare. De övriga dimensionerna är; brist på uppskattning, 
brist på resurser samt dåliga relationer till kollegor och elever. En annan intressant studie är 
genomförd 2001 av Moriarty, Edmonds, Blatchford och Martin. De identifierade följande fyra 
stresskategorier som de undersökta lärarna upplevde; yttre krav och förväntningar, den stora 
arbetsmängden och tidsödande administrativa uppgifter, klassrumsundervisningen samt brist 
på resurser. Dessa resultat är intressanta för att få en bild av vad det finns för olika faktorer som 
gör att lärare är stressade (Moriarity et al., 2001). 

Läraryrket har i många olika studier konstaterats som ett arbete med hög stressnivå. Ett 
flertal studier har uppmätt att så mycket som en tredjedel av alla lärare är stressade. Det är en 
mängd olika faktorer som beskrivs som stressande för lärare. Collie, Shapka och Perry (2012) 
beskriver två typer av stressorer som nämns mer frekvent i litteraturen, dessa är stress relaterad 
till elevernas beteenden och stress relaterad till den stora arbetsbörda lärare har. Dessa två typer 
av stress har visats ge lärare negativa effekter såsom ökat missnöje i yrket, ökad risk för 
utbrändhet och minskad effektivitet vid undervisning.  
 
Lärare och krav-kontroll-stöd 
I en tvärsnittsstudie från 2013 framkom det att en hög procent av lärarna upplevde sin 
arbetssituation mycket pressad och att det ställs höga psykiska krav (Arvidsson et al., 2013). 
Ett av de kraven var de emotionella, att lärares ansvar är att engagera sig i barnens hälsa, samt 
ha föräldrakontakt. 520 lärare undersöktes och jämförelsevis med de referensgrupper 
tillhörande undersökningen fann man att lärarna hade i utsträckning mycket högre grad av 
sjukskrivningar och utmattning. I samma studie fanns socialt stöd som indikator och visade 
ingen skillnad mellan referensgrupperna och lärarna. Lärarna i denna studie uppfattade sitt 
sociala stöd på arbetsplatsen som befintligt. Vidare upplevdes kontrollen inom arbetet lågt. 
Månson och Persson (2004) lyfter dock att mellan 1991 och 1999 så har kontrollen, 
handlingsutrymmet och det sociala stödet hos lärarna inom den kommunala sektorn minskat. 
Höga krav, liten egenkontroll och lågt socialt stöd är de faktorer som påverkar den 
arbetsrelaterade stressen och  lärare tenderar att utsättas för detta i hög grad (Karasek & 
Theorell, 1990). 
 
Lärare och coping
Till en början av ens lärarkarriär tenderar man att inneha en positiv inställning till sitt yrke som 
senare byts ut mot pessimism och avhopp i karriären, dessa fynd fann man i en studie av Rieg, 
Paquette & Chen (2007). Som lärare blir man lämnad ensam i klassrummet att copa/ hantera 
bekymmer och krav på verksamheten som inte speglar verkligheten. Att kunna hantera 
stressorer är grundläggande för läraryrket men lärare  tenderar ofta att hantera svåra situationer 
med passiv coping (Markham, 2000). Däremot använder de varandra i kollegiet för stöd och 
problemlösning. Att ta direkt kommando över situationen som exempelvis att dela upp barnen 
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i smågrupper för mindre stök i klassrummet är också en copingstrategi man fann. Likt Markham 
kartlades också en passiv copingstrategi, lärare tenderar alltså att använda en dold 
copingstrategi som handlar om undvikande (Rieg, Paquett & Chen, 2007). Om man misslyckas 
med sina strategier som lärare är utbrändhet det slutliga skedet av en lång period av ohanterliga 
stressorer. Ett förslag i studien är att det i utbildningen bör innehålla copingstrategier och 
mycket mer förberedelser inför de höga krav och stressen som yrket verkligen innehåller.     
 
Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mellanstadielärare upplever sin arbetssituation med 
fokus på stress. Vad är det som gör att mellanstadielärare upplever stress? 
 

Metod 
 
I detta avsnitt presenteras studiens metodologiska genomförande. Undersökningsdeltagare, 
urval, tillvägagångssätt och etiska aspekter kommer att belysas.  
 
Undersökningsdeltagare  
I studien intervjuades åtta stycken mellanstadielärare som arbetar på en mellanstadieskola i en 
förort till Stockholm. Av intervjupersonerna var sex stycken kvinnor och två stycken män, med 
en medelålder på 42 år. I genomsnitt hade de intervjuade personerna 24 stycken elever per klass. 
Det var en stor variation i antal aktiva år inom lärarbranschen, med ett medelvärde på 17,5 år, 
för att belysa vår frågeställning har vi valt att använda personer med olika stor erfarenhet av 
yrket för att få så mycket variation och information som möjligt.  

Vid val av skola användes ett bekvämlighetsurval, författarna kontaktade en släkting 
som arbetar på en mellanstadieskola. Släktingen i sin tur kontaktade rektorn på skolan och 
frågade om studien fick genomföras. När godkännande givits frågade släktingen om någon av 
de anställda mellanstadielärarna var intresserade av att ställa upp att intervjuas. De som anmält 
intresse att ställa upp på en intervju kontaktades av författarna via mejl. I mejlet beskrevs de 
forskningsetiska principerna och en länk till ett dokument med intervjutiden bifogades, där 
intervjupersonen själv kunde välja en tid som passade. Då fler intervjupersoner kontaktade 
författarna om att tider inte passade, lades ytterligare en dag till med en mängd tider att välja 
på. Av de nio kontaktade mellanstadielärarna var det åtta stycken som bokade in sig på intervju.  
 
Datainsamling  
Detta är en kvalitativ undersökning där semistrukturerade intervjuer har använts som 
datainsamlingsmetod. En semistrukturerad intervju innebär att ett antal intervjufrågor 
sammanställs i en intervjuguide, som fungerar som en mall för intervjun, men att följdfrågor 
eller andra frågor som dyker upp under intervjuns gång kan ställas. Författarna utformade en 
intervjuguide med ett fåtal bakgrundsfrågor, samt frågor med utgångspunkt från Karasek och 
Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell. Intervjuguiden delades in i olika kategorier, dessa 
var följande; stress, krav, kontroll, stöd av ledning och kollegor samt framtidsutsikter. Vid 
utformandet av intervjuguiden användes Kvale (2004) som stöd. Författarna fick där en mängd 
matnyttig information om hur en intervjuguide utformas samt tips inför intervjuerna. 
Tidsåtgång per intervju var ungefär 30 min. Intervjuguiden bifogas i Appendix A. 

Innan intervjun påbörjades frågade författarna intervjupersonen om tillstånd att spela in 
intervjun. Författarna förklarade att inspelning var viktigt för att kunna analysera 
intervjupersonernas svar på ett korrekt sätt. Det informerades även om att det enbart är 
författarna som kommer lyssna på inspelningen och att inspelningen kommer att raderas efter 
transkriberingen är gjord. Författarna gav en kort presentation av sig själva, sin pågående 
utbildning och studiens syfte. Vidare gav författarna forskningsetisk information såsom att 
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deltagande är frivilligt, att intervjupersonen när som helst får avbryta intervjun eller avböja att 
svara på frågor, att ingenting som sägs kommer att kunna koppla till den specifika personen 
och att skolan kommer anonymiseras. Författarna frågade om intervjupersonen hade några 
frågor och om det var okej att starta intervjun. Vid godkännande startade intervjun med fyra 
korta bakgrundsfrågor vilka ställdes till samtliga intervjupersoner. Därefter ställdes ett antal 
frågor från de olika kategorierna som presenterats ovan. Vi behov ställdes följdfrågor såsom 
“hur kände du då?”, “på vilket sätt reagerade du då?” eller “kan du berätta mer?”. Vid några 
tillfällen ställdes även frågor som inte var med i intervjuguiden men som behövdes ställas för 
att få en bredare bild av intervjupersonen. När intervjufrågorna var avklarade fick 
intervjupersonen möjlighet att ställa frågor och det gavs tillfälle för intervjupersonen att tillägga 
något om det behövdes. Författarna tackade för intervjun och avslutade inspelningen.  

De forskningsetiska principerna när det gäller humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning delas in i fyra stycken huvudkrav vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga krav har 
uppfyllts i denna studie.  
 
Analys 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de, författarna använde ett program vid namn 
InqScribe där det går att minska uppspelningshastigheten, för att lättare kunna höra exakt vad 
intervjupersonen säger. Det insamlade datamaterialet analyserades med hjälp av tematisk 
analys för att få en djupare förståelse av de undersökta fenomenen (Langemar, 2008).  
Författarna delade upp intervjuerna mellan sig och transkriberade fyra stycken intervjuer var. 
Efter att alla intervjuer transkriberats läste författarna igenom den andra personens 
transkriberingar. Därefter markerade författarna var för sig vad som ansågs vara viktigt  i 
intervjuerna, detta gjorde med en överstrykningsfunktion i Word. Båda författarna gjorde 
överstrykningar digitalt i samtliga transkriberade intervjuer och skrev stödord med 
kommentarfunktionen i Word. Därefter gick författarna tillsammans igenom varje 
transkribering med avseende på de båda författarnas individuella överstrykningar och stödord. 
En mindmap ritades ut på en whiteboardtavla för att få en större överblick.  När allt som 
författarna ansett varit viktigt i intervjuerna skrivits ner, började olika teman formuleras.  
Författarna utgick från krav-stöd-kontrollmodellen samt den insamlade datan och 
sammanfogade begrepp med liknande innebörd. Till en början formulerades ett stort antal 
teman som sedan bearbetades till följande fem; krav, stöd av kollegor och ledning, stress, 
kontroll och framtidsutsikter.  
 

Resultat 
I resultatdelen kommer de intervjuade lärarnas tankar och åsikter att presenteras. Det som 
framgick under intervjuerna kommer att delas upp i fem stycken teman där varje tema kommer 
att beskrivas utförligt utifrån den information som framgick under intervjuerna.  
 
Tema 1 - Krav 
Administration 
Resultatet pekar på att administrativa uppgifter skapar stress och kräver mycket värdefull tid 
som lärarna hellre hade lagt på att vara närvarande för eleverna. Prov ska rättas, eleverna ska 
få feedback och betyg ska sättas. En gång per termin ska utvecklingssamtal förberedas, 
genomföras och efterarbetas. En annan tidstjuv verkar vara att rastvakta, lärarna får släppa det 
arbete de sitter med för att vakta barnen ute på skolgården. Många upplever detta som 
onödigt, utanför sin yrkesroll och en käpp i hjulet för tidseffektivitet. På den undersökta 
skolan ansvarar fritidspedagogerna för de flesta raster, men att det finns ett rullande schema 
på raster lärarna ansvarar för.  Något som också nämndes var övertidsarbete, det kan vara allt 
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ifrån att ställa in sina raster och luncher till att förlänga arbetsdagarna på skolan eller arbeta 
hemifrån för att hinna klart. Det är svårt att hinna med allt som förväntas under en arbetsdag 
så prioriteringar sker ofta för att fokusera på det viktigaste under dagen. Därav hamnar ofta 
det administrativa arbetet åt sidan och tas upp igen efter arbetstid. En annan aspekt som lyftes 
var vikten av att ta ansvar för elevernas mående under skoldagarna, de ska se till att eleverna 
mår bra, inte bli utsatta för någon mobbning och hjälpa till att lösa konflikter. Följande sägs 
om ansvaret av eleverna; 
 

“Nej men om man kollar rent juridiskt så har jag ju ansvar över alla barn, barnens 
mående under hela skoldagen. Från att dom börjar till att dom slutar ska jag se till att 
dom mår bra. Inte bara att dom lär sig saker utan mer att dom ska må bra med.”  

 
Att den stora mängden dokumentation skapar stress är något som återkommer i samtliga 
intervjuer, exempelvis förväntas de dokumentera alla lektioner,  elevernas resultat och 
eventuella konflikter. “/../mycket dokumentation som ska göras. Det ska dokumenteras allt, och 
samtidigt ska du hinna planera”.  

Analysen visar även att stress uppstår när elevernas prov och arbeten ska lämnas 
tillbaka. Det tar mycket tid, kräver stor koncentration och eleverna tjatar om att de vill ha 
tillbaka dem. Speciellt i slutet av terminen är det mycket tid som går åt till rättning, i sjätte klass 
ska eleverna dessutom få betyg. “/../jag tror att det som stressar mest är när man ska lämna 
tillbaka arbeten, som man ska rätta och bedöma och så”. Vidare framgick att det är de många 
mötena och konferenserna orsaker stress. “ /../Och så gå på massa möten, hela tiden”. 
 
Föräldrakontakt 
Mentorskapet innebär mycket mer än att bara undervisa eleverna, att ha kontakt med elevernas 
vårdnadshavare är ett av många moment som förväntas av lärarna. Detta inkluderar 
mejlkontakt, telefonkontakt och att ge information på den gemensamma plattformen skolan 
använder sig av. Två gånger per år träffas även elever, lärare och föräldrar på utvecklingssamtal. 
Analysen visar att föräldrarna ställer krav på att de ska få snabb återkoppling. “Föräldrar kan 
skapa stress. De mailar på alla tider och förväntar att man ska svara när man är på helgen. Det 
kan skapa stress”. Att föräldrarna även tenderar att lägga sig i lärarnas upplägg var något som 
framkom under intervjuerna. Intresse för den mängd läxor eleverna tilldelas verkar vara något 
som vårdnadshavarna engageras av. Vårdnadshavare har kommit in på ledningsnivå med deras 
ifrågasättande kring undervisning och betygssättning. Antingen delas det ut för mycket eller för 
lite läxor, för låga betyg eller andra klagomål över lärarens arbetsuppgifter.  
 

“Antingen så klagar de på att det är för många läxor och att man ska ta bort dom eller 
så är det halva, 50/50, som klagar å tvärtom varför har vi inga läxor. Ehm, det är ju inte 
liksom som går till en civilingenjör och talar om hur han eller hon ska sköta sitt jobb så 
nej det förstår jag inte riktigt”.  

 
Den nära kontakten som ofta finns mellan föräldrar och lärare kan ibland upplevas som 
stressande. Många av föräldrarna har höga krav på att få snabba svar på mejl och en av 
intervjupersonerna nämnde även att föräldrar mailar frågor på information som de redan fått.  
 

“Så de förväntar sig att man alltid ska svara alltid vara tillgänglig oftast, inte alla 
föräldrar, vissa förstår ju det men men mest det som dom trycker på och framförallt att 
dem talar om för oss hur vi ska sköta vårt jobb, vilket är väldigt irriterande”.   

 
Teknik och lokalvård 
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Lärarna förväntas till viss del att sköta lokalvård, det är lärarens eget ansvar att se till att det är 
ordning i klassrummen, hålla koll på att det material de vill använda finns och att det är ordning 
i skåpen. Lärarna ansvarar även över laborationssalarna och städning av personalrummet, vilket 
går efter ett rullande schema. Att ha hand om skolans teknik är också ett av kraven lärarna har 
som leder till stress, till exempel att se till att det finns papper i skrivaren, tömma och hantera 
skolans källsortering är även det något som förväntas att lärarna ska ansvara för. När tekniken 
inte fungerar som den ska kan det skapa stress hos lärarna, “Det är typ när saker och ting strular 
som typ verktyg kanske kopieringsmaskinen och nätverk   inte fungerar som dom ska, typ 
skrivaren och kopieringsmaskinen/../ ofta går det att lösa men det är nästan bara då jag känner 
stress”. På frågan om vad som förväntas av personen i lärarrollen utöver undervisningen gavs 
bland annat följande svar:  “Fixa kopiatorn som sagt /../ rensa pappersinsamlingen och 
källsorteringen. Tömma pappersinsamlingen. Städa klassrummet”. 
 
Tema 2 - Kontroll 
Styrande över sin egen tid/Oförutsägbara händelser 
En faktor som beskrevs under intervjuerna var hur dagsplaneringen ofta kantas av 
oförutsägbara händelser. Ens inlagda planeringstid skjuts ofta åt sidan för föräldrakontakt, 
vikarierande åt kolleger eller konflikthantering. I detta fall är inte kraven i fokus, det som 
beskrivs är känslan av att ens kontroll över att exempelvis planeringstiden inte genomförs på 
utsatt tid. Det kan skapa stress då lärarna måste planera om sin tid och lägga om saker de 
önskat hinna med under arbetstid till efter arbetstid.  
 
 

“/../ jag inte hinner med det jag vill hinna med. Utan måste ägna tid åt i mitt tycke ganska 
oviktiga saker. Ja all den här byråkratin och administration som hör till yrket tar oskäligt 
mycket tid i mitt tycke /../”. 

 
Tiden förväntas disponeras på mycket annat än undervisningen, saker som av 
intervjupersonerna beskrevs som oviktiga. Det händer ofta att lektionerna blir improviserade 
då tiden för planering inför och efter lektion lagts på någonting annat. Det blir sällan bra 
lektioner av det och ger upphov till stress då lärarna upplever låg kontroll över situationen.  
 

“Att en lektion blir dålig har nog med mig som lärare, att jag inte har planerat ordentligt, 
då blir det en dålig, rörig lektion. Och det kan vara att jag inte har hunnit, och jag känner 
mig stressad och då kommer man improvisera någonting” “/../Och att man inte har 
hunnit planera är att man har prioriterat dokumentationen före. för är inte det 
dokumenterat då åker man ju dit rejält/../”  

 
Brist på resurser 
Arbetssituationen med fokus på resurser beskrevs som otillräcklig. Känslan av otillräcklighet 
infinner sig också hos personalen som själva får ta hand om klasserna med stora elevantal. De 
har fått höra att eleverna önskar snabbare hjälp och att barnen i klassrummet ofta få sitta och 
vänta länge på att få stöd i klassrummet med en uppgift. “/../ jag är ju bara en person, jag skulle 
vilja, vill jag ha mer stöd i mitt klassrum/../”. Barngruppens sammansättning påverkar också 
dagarna, de barn med behov av extra stöd i skolarbetet får inte alltid den hjälp de verkligen 
behöver.  
 

“Nej, men sen när man känner sig lite otillräcklig, kan man bli lite stressad tycker jag. 
Kring elever som man, jag har ju en del elever som har särskilda behov, som man inte 
riktigt får igång att göra det som man själv liksom skulle vilja att dom gjorde”.  
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Intervjupersonerna lyfter även att vikarier sällan är behjälpliga, de har egentligen inte 
kompetensen som krävs. Men eftersom det råder personalbrist används ibland obehöriga 
vikarier som inte alltid har kunskap att fullfölja den plan som lagts upp för klassen. Under 
intervjuerna framkom det att lärarna kan mötas av ett fullständigt kaos i klassrummet efter 
sjukfrånvaro. Att behöva hoppa in och vikariera för sina kollegor verkar också vara vanligt 
förekommande. Den tid man då skulle ha lagt på planering, rast eller dokumentation läggs 
återigen åt sidan för att täcka upp där resurser saknas. Bristen på resurser och det stora ansvaret 
i klassrummet ger stresspåslag.  
 
Påverkan av sin arbetssituation 
Det framkom under intervjuerna att lärarna har en stor möjlighet att påverka sitt arbete då det 
råder stor brist på lärare i dagsläget. Om deras nuvarande arbetsplats inte möter deras önskemål 
och krav på bra arbetsmiljö finns möjligheten att byta till annan skola. Lärarna har en stor 
möjlighet att påverka upplägget av undervisningen så som hur det ska utföras och vilket 
material som ska användas. Däremot upplevs ingen kontroll över schemaläggningen, 
dokumentationskraven, administrationen och de frekventa mötena. “/../själva arbetssituationen 
i sig är ju ganska svår att påverka om man inte får annat stöd då runt omkring/../” . 

All administration som sker på plats i skolan avbryts ofta då man som lärare alltid måste 
vara tillgänglig för eleverna och sina kollegor. Det framkom ett önskemål under intervjuerna 
att man kanske skulle få vara mer flexibel i sina arbetstider, detta då administration på skolan 
kan bli väldigt ineffektivt på grund av alla avbrott som sker i schemat eller av elever som 
behöver hjälp. 

Vikten av att kunna säga nej och att inte ta på sig för mycket ansvar är något som lärarna 
uppger att de borde tänka mer på. Intervjupersonerna menar att de borde se över sin situation 
och backa på vissa uppdrag ledningen lägger på deras bord. “Men jag kan också vara, en av 
mina räddningar är att jag inte varit för ambitiös, alltså det här att allt ska vara perfekt eller ska 
vara sådär, det har jag varit lite min räddning tror jag”. 
 
Tema 3 - Stöd från ledning och kollegor 
Idag uppmuntras och uppmanas lärarna till samarbete på skolan. Däremot  finns inte tiden  för 
gemensam planering och utförande. Åsikterna skiljer sig åt om vikten av samarbete, en del tror 
inte att det bör prioriteras och läggas tid på. Lärarna menar att en gemensam betygsbedömning 
gynnar alla då elever ska bedömas lika. Ett stöd som nämnts tidigare i uppsatsen är att kollegor 
täcker upp varandras frånvaro genom att vikariera. Det förekommer att lärare kommer tillbaka 
tidigare från sjukfrånvaro för att inte belasta sina kollegor med vikariat och de ställer upp för 
varandra och stöttar varandra i arbetet, alla är väldigt hjälpsamma och duktiga.  

Ytterligare en aspekt som lyftes under analysen var att uppskattning uppfattas som 
viktigt, att de runt omkring visar att de bryr sig och uppmuntrar ens arbete. 
 Den närmsta chefen till de anställda lyssnar och är närvarande men det finns en 
problematik på kommunnivå. Organisationen är toppstyrd och det är många led till 
beslutsfattare, de får inte tillräckligt med resurser och tillgångar. Det finns inte förståelse från 
kommunen för behovet inom läraryrket. “Så skulle jag säga att ledningen är begränsad eftersom 
det är en kommunal skola och allting handlar om pengar och resurser”. 

Tilliten till lärares profession finns inte längre kvar, professionen och innehållet i 
undervisningen ifrågasätts från olika håll med olika budskap. “Man tar inte vara på erfarenhet 
på samma sätt som man bör göra”. Det finns en frustration över politikernas styrning av 
lärarutbildningen; “Nu har det ju varit en lång period där man blir lärare för att man inte kom 
in på något annat i och med att ingen har velat bli lärare”. 
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Samarbetet  med den närmsta chefen är bra och lärarna är i det stora hela nöjda med 
ledarskapet. Den problematik som beskrivs är att ledningen ibland är otydliga, ger oklara 
besked och att det kan brista i handledning av lärare som önskar att få stöd i sitt arbete och sin 
utveckling.  Ibland får intervjupersonerna ta sig an ämnen de inte är behöriga i på grund av de 
bristande resurserna, man kastas in i det och utlovas stöd som sedan uteblir. “/../och där kan jag 
nu känna att jag behövde väldigt mycket stöd och handledning. Jag tycker att de har sagt att de 
ska handleda och stötta, men jag måste kanske jaga/../”. 
 
Tema 4 - Upplevelse av stress  
Resultatet av intervjuerna visar på att respondenterna någon gång under sitt arbete upplever 
stress. Hur stressen visar sig varierade väldigt mycket mellan individerna. Stressymptomen som 
beskrevs kan förenklat delas in i två kategorier, fysiska besvär och psykiska besvär. 
Sömnsvårigheter är ett återkommande symtom som beskrivs, detta är något som verkar vara en 
problematik som sker i perioder. Sömnsvårigheter kan visa sig på flera olika sätt, bland annat 
nämndes problematik med att kunna somna på natten om mejl inkommit sent. 

Huvudvärk beskrevs som en annan vanlig reaktion på stress, både under arbetsdagen 
och efter arbetsdagens slut beskrevs huvudvärk kunna uppstå. Även nackproblem, ont i ryggen 
och spändhet berättade intervjupersonerna att de stundtals upplever. “Huvudvärk, svårt att sova, 
/../ svårt att koncentrera sig. /../ man kan få ont i ryggen, spänner sig, ja men alla olika symptom 
kan man få, tycker jag”. Magproblem och illamående nämndes också av intervjupersonerna 
som reaktion på stress. Både att situationen i matsalen är stressig och att lärarna har ansvar för 
att se till att eleverna får i sig mat samt sköter sig. Det blir ingen lugn och ro för dem själva att 
äta.  
 

“Ja jag kan få ont i huvudet, jag kan få ont i magen eller känna inte lust att äta eller ja 
jag blir illamående vid lunchen när man ska slänga i sig maten och det är 56 ungar som 
samtidigt försöker få ens uppmärksamhet och hålla reda på. Det är stressigt.” 

 
En annan aspekt som lyftes var upplevelse av att det tjuter i öronen och att en extrem trötthet 
kan infinna sig efter en lång, intensiv dag:  
 

“Eller på väg på bussen så kan man känna så här. Då typ tjuter det i öronen och man 
känner så här: "Gud vad har jag varit med om? /../ “Men sen när man är på väg hem, då 
kan jag känna "Jag är helt slut! Jag vill bara sova". Jag orkar inte göra någonting, nästan 
så att man vill gråta.”   

 
Hur lärarna beskriver sig reagera på stress på ett emotionellt plan skiljer sig åt. Reaktioner som 
beskrivs är bland annat irritation och aggressivitet, likgiltighet och att stänga av. Resultatet av 
intervjuerna visar att vikten av att försöka dölja stresskänslorna för eleverna är av största vikt 
för intervjupersonerna. Det beskrevs även psykiska besvär såsom att det är svårt att släppa 
jobbet och att tankarna är på arbete även när arbetsdagen är slut. Andra psykiska reaktioner på 
stress som beskrevs var minnessvårigheter, att behöva skriva ner vad som ska göras för att inte 
glömma bort något.  
 

“Jag kan bli låst, jag blir blank, /../ Jag märker att jag kan få minnessvårigheter. Vad 
skulle jag göra nu igen? Asså att man blir sådär, vart la jag det där? Som jag inte är i 
vanliga fall, det är lite läskig. När man får så. Det blir överbelastning, /../” 

 
Resultatet visar att intervjupersonerna skiljer mellan negativ och positiv stress. Den negativa 
beskrivs ge symtom och reaktioner som är hindrande i arbetet, medan den positiva stressen 
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beskrivs göra att personen blir mer effektiv. “För mig är inte stress alltid någonting negativt. 
/../ Jag kan ibland fungera bättre under stress då jag har mycket och göra och blir mer effektiv”. 
 
Tema 5 - Framtidsutsikter 
Resultatet av intervjuerna visar att majoriteten av intervjupersonerna inte kommer att stanna 
inom yrket, eller inte var säker på om de kommer stanna i yrket resterande arbetsliv. Motivering 
som gavs var bland annat att det är andra saker än undervisning som kräver för mycket tid i 
dagsläget. Exempel som gav på detta var bland annat administrativa uppgifter, dokumentation 
och uppgifter såsom att städa. En annan aspekt av resultatet är passionen för undervisning, om 
de hade möjlighet att lägga mer tid på planering av undervisning och inte känna sig stressade 
över alla andra uppgifter som ska genomföras var det flera som hade velat stanna i yrket. “Vi 
pratar ju alltid om att det ska vara eleven i fokus. Och då kanske det är bättre att vara närvarande 
med eleverna än att sitta och hålla på och dokumentera eller gå kurser”.  

Förändringsmöjligheter som presenterades var till exempel att införa två lärare per klass 
på alla lektioner, införa betygsättning i färre ämnen och inte införa betygssättning från en lägre 
ålder än vad det i dagsläget är. De få intervjupersoner som faktiskt såg sig själva stanna inom 
läraryrket var personer som har färre antal år till pension.  
 

“Jag tror att vi skulle behöva vara två pedagoger i varje klassrum. Det tror jag skulle 
vara väldigt framgångsrikt. Då skulle man kunna jobba tillsammans, man planerar 
tillsammans, det blir bra lektioner, vi kan ha halvgrupper istället för helklasser, asså sånt 
skulle ju var helt fantastiskt.”  

 
Resultatet visar att det sker en negativ utveckling av läraryrket. Bland annat nämndes att de 
sänkta kraven på läraryrket är den sämsta vägen att gå, att detta gör att personer söker sig till 
lärarutbildningen för att det är enda utbildningen de kommer in på. Detta ansågs vara en stor 
oro, läraryrket är ett yrke som man behöver vara lämplig för och att det inte är något man kan 
plugga sig till. Andra negativa aspekter som lyftes var den ökade mängden dokumentation som 
behövs göras.  

Betyg är någonting som verkade vara avgörande för motivationen att stanna inom yrket. 
De menar att det är mycket hets kring barnens betyg. Det är press från föräldrar att barnen inte 
bara ska klara målen, utan också leverera höga betyg.  
 

“Om vi tänker att alla ungdomar idag har aldrig mått så dåligt som dom gör idag så måste 
vi ju gå till grunden med det, skitsamma vad det nu får för konsekvenser. men vad spelar 
det för roll om det är det enda sättet att mäta kunskap får dom att må dåligt tillslut, då är 
det väl så men då vill inte jag bidra till det.”  

 
Barnen får omdömen från första klass och det sätts betyg från i sjätte klass. Det anses inte vara 
rätt väg att gå.  “Och då känns det nästan neurotiskt, när man ska liksom pressa sig själv, och 
barnen, och testa dem i alla de här ämnena. För att de ska få betyg som ingen överhuvudtaget 
bryr sig om sen i framtiden.”  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns en stor problematik i läraryrket utifrån de 
intervjuer som genomförts. Detta ska diskuteras vidare i diskussionsdelen.  
 

Diskussion 
I denna del kommer resultatet diskuteras och vägas mot de presenterade teorierna samt tidigare 
forskning. Lärarnas arbetssituation kommer att diskuteras utifrån Theorell och Karasek (1990) 
krav-kontroll-stödmodell, stress, coping och Job Demand-Resourcesmodellen. Det som också 
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kommer att analyseras är hur väl syftet undersöks i studien, de huvudfynd som hittades i 
resultatet samt studiens svagheter och styrkor.  
 
Syftet - resultatet  
Syftet med denna uppsats var att undersöka lärares arbetssituation med fokus på stress. Det som 
kan konstateras utifrån de intervjuer som genomförts är att de lärare som undersökts stundtals 
känner sig stressade. Den andra delen av vårt syfte handlade om vad det är som gör att lärare 
upplever stress. Faktorer som vi har identifierat är bland annat administration, dokumentation, 
föräldrakontakt och andra sysslor som ligger utanför undervisningen. Utifrån den forskning och 
de teorier som vi tagit del av kan vi se att det finns en del likheter men även skillnader. Detta 
kommer att diskuteras mer ingående i efterföljande delar i diskussionen.  
 
Resultatet kopplat till teorier och tidigare forskning  
Ledningens betydelse 
Ledningens betydelse i en organisation kan främja och skapa motivation hos individerna på en 
arbetsplats menar Nyberg, Bernin och Theorell (2005). Ledarskapet bör anpassas utefter 
arbetssituation och individ, på skolan som undersöktes fanns olika meningar om ledarskapet. 
En del upplever motstridiga mål i sin arbetsroll och i undervisningen, andra tyckte att den 
närmsta chefens roll fungerade väl och att man fick det stöd man behöver för att klara av sitt 
arbete. Nyberg, Bernin och Theorell (2005) tittade på olika ledarskapsstilar för olika 
organisationer och kom fram till att en arbetsplats med tung arbetsbörda och mycket stress 
kräver ett tydligt ledarskap. Ledaren ska ha infört ordning och struktur för alla att följa vilket 
ska underlätta för medarbetarna i beslutsfattande och prioritering av arbete. Denna typ av 
ledarskap verkar inte helt ha uppfattats hos alla eftersom några lärare inte upplever riktlinjer 
och förhållningsregler på samma sätt. 
 
Krav-kontroll-stöd 
Efter intervjuerna kartlades lärarnas svar på krav, kontroll och stöd i sitt arbete och kraven som 
skapar stress i deras arbetssituation är många. Det kan vara krav att de ska utföra vissa 
arbetsuppgifter som inte är kopplade till undervisning såsom allmän administration, 
dokumentation, rastvakta, föräldrakontakt, konflikthantering, lokalvård med mera. Samtidigt 
förväntas det i rollen som lärare att uppmuntra eleverna till skolglädje samt undervisa med god 
kvalitet. Detta är någonting som stressar lärarna och samma fynd hittades i Månsson och 
Persson (2004), de menar att mängden arbete ökar för lärare och det skapar stress, framförallt 
det administrativa.  För att tiden ska räcka till får de ofta förlänga arbetsdagarna vilket också  
skapar stress för många av de lärare vi pratat med. Lektionstiden och undervisningen kräver 
noga planering för att genomförandet ska resultera i hög kvalitet, lärarna uttryckte att de inte 
hinner med detta då planeringstiden ofta försvinner på grund av förändringar och 
omprioriteringar som sker under arbetsdagen. De uttrycker att den administrativa delen i arbetet 
ökar men inte resurserna för det. Undervisningen är den som drabbas mest av kraven på 
administration då planeringstiden för lektionerna ofta utgår. Krav- kontroll- och stödmodellen 
(Karasek & Theorell, 1990) har ett ideal där det finns en balans mellan just dessa tre faktorer, i 
intervjupersonernas fall upplevs kraven inte ligga i linje med verksamhetens verklighet. Detta 
stressar dem då även kontrollen över deras arbetssituation är låg,  enligt Karasek och Theorell 
kan en för lång tid av denna arbetssituation ge upphov till skadlig stress och utmattning.  

Lärarna känner sig ofta fria i sin kontroll över arbetets innehåll och utförande. Planering 
inför projekt och undervisningstillfällen får man utforma med stort inflytande och egenkontroll. 
Här vittnas det om att egenkontrollen är större än kraven vilket gör arbetssituationen hållbar 
och i balans (Karasek & Theorell, 1990). Däremot upplever lärarna sig inte ha kontroll över 
schemaläggning, lektionstider, resurser och raster. Även då det finns ett förbestämt schema och 
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planeringen för dagen är gjord finns det inom skolan väldigt mycket oförutsägbara händelser. 
Det krävs stor flexibilitet hos lärarna så som att ställa in planeringstiden eller vikariera för 
kolleger, denna situation tyder enligt Karasek och Theorell (1990) på brist i egenkontroll och 
skapar ohälsa i arbetsmiljön då det saknas balans mellan kraven och kontrollen i arbetet.   

Stödet som upplevs i det dagliga arbetet kommer främst från kolleger. De upplever 
stödet som positivt och som en viktig del i arbetet. Det sociala stödet som finns för en individ 
är avgörande för att klara av de krav som ställs i arbetet, enligt Karasek och Theorell (1990) 
kan även det sociala stödet skydda en individ från psykisk ohälsa och främja trivsel på 
arbetsplatsen. Det sociala stödet kan också väga upp en obalans mellan krav och kontroll, det 
är därför en viktig faktor på en arbetsplats då individer presterar och mår bättre av bekräftelse 
i sitt arbete. I resultatet framkom det att ledningen inte gav stöd för de lärare som behöver 
undervisa i ämnen de inte är behöriga i. Som anställd fick man istället jaga stödet som ändå 
uteblev. Det fanns också en känsla att ledningen på kommunal nivå inte riktigt förstår vilken 
arbetssituation lärarna befinner sig i och vilka resurser som saknas. Stödet från den närmaste 
ledningen finns men problematiken anses ligga högre upp på en kommunal nivå. Uteblivet stöd 
kan leda till stress och sjukdom (Karasek & Theorell, 1990). 

Tidigare forskning visade på att lärare i hög grad utsätts för en pressad arbetssituation 
(Arvidsson et al., 2013). De tenderar också att ha höga krav, låg egenkontroll och lågt socialt 
stöd enligt Karasek och Theorell (1990). Under analysen framkom att de undersökta lärarnas 
arbetssituation upplevdes som pressad men att de ibland har socialt stöd och egenkontroll. 
Resultatet visar att det inte är en konstant obalans i deras arbetssituation.  
 
Job Demand-Resources 
Som tidigare presenterats visar resultatet att intervjupersonerna som undersökts har höga krav 
på sig. I modellen Job Demand-Resources benämner Demerouti et al. (2001) kraven som 
arbetskrav. Dessa beskrivs som de sociala, fysiska eller organisatoriska aspekterna av ett arbete 
som kräver mental eller fysisk ansträngning. Det andra begreppet i modellen, arbetsresurser, är 
de stöd som finns i arbetet för att arbetsmålen ska uppnås. De båda begreppen samspelar och 
behöver vara i balans för att individen inte ska uppleva stress (Demerouti et al., 2001). Job 
Demand-Recources har, till skillnad från krav-kontroll-stöd-modellen, inte lika tydliga på 
förhand bestämda kategorier. Detta gör att det är svårare att jämföra och kategorisera Job 
Demand-Resources än vad det är med Karasek och Theorells modell men det innebär också att 
det är en bredare modell. Föräldrakontakt är en av uppgifterna lärarna har som kan kopplas mer 
framgångsrikt till Job Demand Resources än krav, kontroll och stöd.  

Feedback, belöningar, stöd från överordnade och en känsla av deltagande är 
faktorer som kan öka arbetsresurserna.  Det som framgick av intervjuerna är att det ofta är en 
obalans mellan begreppen, det ställs höga krav men det finns inte tillräckligt med arbetsresurser. 
Att öka arbetsresurserna kan vara ett steg mot att minska stressen, exempelvis att ledningen 
visar stöd och ger feedback. Information från intervjuerna visar att lärarna upplever belöning 
som en viktig faktor för arbetstrivseln, detta är något ledningen skulle kunna satsa på för att få 
lärarna att känna en minskad stress och ökad arbetstrivsel.  
 
Stress  
Det framkommer i resultatet att intervjupersonerna ofta är stressade i sin arbetssituation. Levi 
(2002) delar in stressreaktioner i fyra kategorier, kognitiva, emotionella, fysiologiska och 
beteendemässiga. I vårt resultat beskrevs stressreaktioner från de tre förstnämnda kategorierna. 
I den kognitiva kategorin lyfte intervjupersonerna reaktioner såsom minnessvårigheter. 
Symtom som täcks in i den emotionella kategorin var exempelvis irritation och passivitet. I den 
fysiologiska kategorin beskrevs stressreaktioner som till exempel huvudvärk, magont och 
nackproblem. Anledningen att det från intervjuerna inte framgick några beteendemässiga 
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reaktioner kan vara att intervjuguiden var formulerad på ett sätt som gjorde att denna typ inte 
lyftes. Det kan även påverka att den kategorin har känsligare karaktär, bland annat beskrivs i 
denna kategori överkonsumtion av mat, droger och medicin.  

I resultatet beskrivs stress som både något positivt och något negativt. De 
stressreaktioner som beskrivs ovan är negativa reaktioner. En positiv reaktion av stress som 
beskrevs i resultatet är ökad effektivitet. Detta kan kopplas till begreppen Stiglbauer och Zuber 
(2018) kallar hindrande och utmanande stress. Den negativa stressen är hindrande, den hindrar 
en från att göra sitt arbete på bästa sätt, och den positiva stressen är utmanande, den utmanar en 
att prestera bättre.  

Relationen till kollegor och elever verkar utifrån vårt resultat vara mycket god. Det finns 
stöd och hjälp att tillgå hos kollegor. Elevernas beteende upplevs inte som en orsak till stress. 
Borg, Boyle och Fazon (1991) delar upp uppkomsten av stress hos lärare i fyra kategorier: 
elevers dåliga uppförande, brist på uppskattning, brist på resurser och dåliga relationer till 
kollegor och elever. Kopplat till dessa kategorier var brist på resurser den mest frekvent 
återkommande beskrivningen av stress i vårt resultat. I och med att den undersökta skolan ligger 
i ett område med liten socioekonomisk problematik så kan det bidra till att eleverna har bättre 
förutsättningar än i ett område med större problematik. Detta kan leda till att den kategorin inte 
leder till stress hos de undersökta lärarna. Brist på uppskattning är inte heller något som 
framkommer vara ett stort problem i vårt resultat, om det beror på att de undersökta lärarna inte 
upplever denna typ av problem, eller om det beror på att det inte framgick från intervjuguiden 
är svårt att veta. Slutligen visar vårt resultat att lärarna har goda relationer både med sina 
kollegor och sina elever, vilket gör att detta inte heller är en stor stressfaktor.  

Moriarity et al. (2001) delar in stress i fem kategorier;  yttre krav och förväntningar, den 
stora arbetsmängden och tidsödande administrativa uppgifter, klassrumsundervisningen samt 
brist på resurser. I resultatet identifierades den stora arbetsmängden och tidsödande 
administrativa uppgifter till störst grad. Det är främst faktorer utöver själva undervisningen som 
intervjupersonerna beskriver som stressande. Brist på resurser var även det något som 
upplevdes som stressande. Klassrumsundervisningen beskrevs som stressande på så sätt att det 
är svårt att hinna ge alla de stöd som behövs. Yttre krav och förväntningar beskrevs till viss 
utsträckning som stressade, exempelvis föräldrakontakt.  

Collie, Shapka och Perry (2012) beskriver två typer av stressorer som nämns mer 
frekvent i litteraturen, dessa är stress relaterad till elevernas beteenden och stress relaterad till 
den stora arbetsbörda lärare har. Det vi fann i denna undersökning var att stress relaterad till 
den stora arbetsbördan är mycket mer frekvent förekommande än stress relaterat till elevernas 
beteende. Generellt sett verkar våra intervjupersoner tycka undervisningen och kontakten med 
eleverna är väldigt rolig, men att det är arbetet runt omkring som är den stora orsaken till stress 
och detta kan göra att resultatet ser ut som det gör i vår undersökning.  
 
Coping  
De copingstrategier som beskrivs i resultatet är bland annat att reagera med likgiltighet och 
stänga av känslorna för att orka hantera stressiga situationer, detta kan kopplas till ett stängt 
copingmönster enligt Lundberg (2002). Andra typer av copingstrategier är att bli irriterad och 
aggressiv, säga ifrån och säga nej till saker, detta är ett öppet copingmönster vilket innebär att 
konstruktiv kritik används. Att alla människor har olika copingstrategier och olika förmåga att 
hantera de prövningar som finns framgick tydligt under de olika intervjuerna. Hur 
intervjupersonerna beskrev sig hantera stressfulla reaktioner varierade mycket. 

Generellt sett utbildar sig lärare för att de brinner för undervisningen och att se elever 
utvecklas. I ett senare stadie i ens karriär kan den känslan bytas ut mot pessimism och ovilja 
(Rieg, Paquette & Chen, 2007).  Det som intervjuerna pekar på är att lärarna känner sig ibland 
inte tillfreds med sin arbetssituation och att stressen de utsätts för ger konsekvenserna av ett 
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sämre humör och ohälsa. Känslor som likgiltighet och irritation nämndes, dessa känslor ville 
lärarna inte visa för eleverna och heller inte låtas påverka undervisningen. Om copingen av 
stress blir passiv det vill säga att man undviker stressorer och fortsätter arbeta på kan det 
innebära utmattning och depression menar Markham (2000), det framgick under intervjuerna 
att lärarna kände till utmattningssymptom och att några av dem upplevt det.    
 
Svagheter och styrkor med uppsatsen och utförandet 
Den undersökta skolan ligger geografiskt i ett område där det är en liten socioekonomisk 
problematik. Det är en välmående kommun med goda förutsättningar, en skola i ett område 
med större socioekonomisk problematik hade antagligen givit ett annat resultat. Den undersökta 
skolan är kommunal, även detta är något som kan ha påverkan på resultatet, en undersökning 
av en privat skola hade kunnat ge andra svar. Att det är just en och inte flera skolor som har 
undersökts ger en begränsning i spridningen av resultatet. Syftet med studiens resultat är inte 
att generalisera till en större population, utan istället att förmedla de undersökta lärarnas 
upplevelser och skapa djup i förståelsen av mellanstadielärares upplevelse på just den utvalda 
skolan. Vi ville undvika att använda oss av flera skolor då detta är en relativt begränsad uppsats 
och vi hellre ville göra en mer djupgående analys av en skola istället för att undersöka samband 
med externa faktorer (Bryman, 2011). 

En släkting till den ena författaren arbetar på den undersökta skolan och detta banade 
väg för att få göra intervjuerna. Vi valde medvetet att inte intervjua släktingen då den personliga 
relationen hade kunnat påverka personens svar. Tillgängligheten av lärare var relativt liten, nio 
personer tillfrågades och av dem bokades åtta personer in på intervju. Det är ett ganska litet 
antal intervjupersoner, vilken kan ha gjort att vi fick ett snävare resultat än vad vi hade kunnat 
få med ett större antal intervjupersoner. Som beskrivits ville vi undersöka enbart en skola och 
fokusera på just mellanstadielärare. 

Intervjupersonerna informerades om att de kommer vara anonyma, detta tror vi kan ha 
bidragit till att att de kände en större frihet att kunna berätta sina åsikter utan rädsla att det ska 
komma fram till chefen. För oss var det inte intressant att beskriva vad någon specifik person 
sagt. En svaghet med undersökningen kan vara den ojämna fördelningen i kön, vi hade två 
stycken män och sex stycken kvinnor som intervjupersoner. Då uppfattningen av arbetssituation 
kan skilja sig mellan könen hade det varit bättre att ha en jämn uppdelning av kön, tyvärr fanns 
inte den möjligheten på den undersökta skolan. En styrka i vår uppsats var dock att våra 
undersökningsdeltagare hade stor bredd i både ålder och erfarenhet.  

När vi informerade intervjupersonerna om undersökningen berättade vi det 
övergripande syftet, alltså att vi vill undersöka lärares arbetssituation. Vi valde att inte säga att 
vi vill undersöka lärares arbetssituation kopplat till stress då det hade kunnat styra 
intervjudeltagarnas svar. Det finns en benägenhet att undersökningsdeltagare som vet om det 
specifika syftet vill ge svar som de tror att experimentledaren är ute efter.  

I undersökningen användes semistrukturerade intervjuer, vi utgick från en intervjuguide 
men ställde olika följdfrågor beroende på intervjupersonernas svar.  Detta innebär alltså att alla 
intervjupersoner inte fick samma frågor. Vi valde att ha öppna frågor för att inte styra 
intervjupersonernas svar och för att de själva skulle berätta fritt, vilket minskade behovet av 
individualiserade frågor. Både författarna var med på samtliga intervjuer vilket gav större chans 
till samma förutsättningar för intervjusituationerna. Detta gjorde att vi var två personer som 
hade koll på att samtliga frågor ställdes och båda var uppmärksamma på att flika in med 
följdfrågor vid behov. Undersökningen bestod enbart av intervjuer, för att få en bredare bild av 
arbetssituationen hade exempelvis observation kunnat användas i kombination med 
intervjuerna. I denna undersökning fanns det tyvärr inte tid och resurser för en sådan typ av 
undersökning.  Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades, detta för att kunna återge 
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intervjupersonernas svar så bra som möjligt. De citat som har använts i texten är ordagrant 
återgivna.  
 
Framtida forskning 
För framtida forskning kan det vara intressant att undersöka ett flertal skolor i samma 
undersökning för att kunna se skillnader. Att undersöka skolor i socioekonomiska områden med 
olika förutsättningar för resurser skulle kunna vara intressant. I denna studie har enbart 
mellanstadielärare undersökts, för att få en bredare bild av lärares arbetssituation hade lärare i 
låg-, högstadier och gymnasium kunnat undersökas. Det skulle även kunna vara intressant att 
undersöka skillnaden mellan mäns och kvinnors upplevelse av arbetssituationen, i denna studie 
var det en väldigt ojämn fördelning mellan män och kvinnor. Datainsamling skulle kunna göras 
på andra sätt, exempelvis genom observation, eller genom att kombinera olika 
datainsamlingsmetoder. Att forska på hur man kan rusta lärare med stresstrategier inför det 
tuffa yrket är något vi ser som en bra studie för framtida forskning. 
 
Sammanfattning  
Huvudfynd som funnits i studien är att de mellanstadielärare som undersökts stundtals känner 
sig stressade. Allt från daglig upplevd stress till att känna stress någon gång per månad har 
beskrivits. Resultatet visar att de främsta faktorerna till att undersökningspersonerna känner 
stress är sysslorna utöver undervisningen. Administration är den faktor som mest frekvent anges 
vara stressutlösande. Lärare har mycket krav på sig, detta i kombination med den stundtals låga 
kontrollen kan leda till stress. Andra intressanta fakta som kom fram i undersökningen var att 
den närmaste ledningen anses vara bra och förstående, men det finns en problematik på 
kommunal nivå. Resultatet visar att intervjupersonerna känner ett stöd hos sina kollegor, detta 
kan dels bero på att det är en bra sammanhållning i arbetslaget där de samarbetar och har en 
nära relation. Vi tror också att det skulle kunna bero på planlösningen i skolan, klassrummen 
ligger nära varandra och alla har glasfönster, vilket gör att det ger en närhet till varandra. 
Stressreaktioner varierar mycket och kan utifrån resultatet delas in i fysiska och psykiska 
stressreaktioner. Den stora variationen beror på många olika orsaker, men bland annat på vilken 
copingstrategi individen använder. Flera av intervjupersonerna var osäkra på en framtid inom 
yrket, ett antal förslag till förbättringsmöjligheter gavs, bland annat behöver den stor 
administrationsmängden minskas. Då de valda teorierna har många likheter är analyserna av 
resultatet kopplat till teorierna väldigt lika, vi hade kunnat använda teorier med större skillnader 
för att få ett större perspektiv. Utifrån de fynd som studien erhållit kan det konstateras att 
läraryrket faktiskt är i kris. Om fem år saknar Sverige 77.000 lärare om någon typ av förändring 
inte sker. 
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Appendix A - Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor: 

• Ålder 
 

• Antal år i branschen 
 

• Antal barn i klassen 
 

• Ålder på barnen 
 
Stress 

• Känner du dig någon gång stressad i ditt arbete? 
Om ja: 

• I vilka situationer upplever du stress i ditt arbete? 
• och/eller: Kan du beskriva en situation där du kände dig stressad? 

 
• Hur ofta känner du dig stressad i ditt arbete?  

 
• Hur reagerar du på stress?  

 
• Får du några fysiska besvär av stressen?  

 
Krav 

• Vad förväntas av dig i din lärarroll utöver undervisningen? 
• Vad förväntas av dig i din lärarroll av föräldrar? 
• Vad förväntas av dig i din lärarroll av ledningen? 

 
• Räcker din tid till för att hinna med dina arbetsuppgifter? 

Om ja: 
Brukar du stanna kvar på arbetsplatser eller ta med arbetet hem? 

 
Kontroll 

• Vilka möjligheter har du att påverka din arbetssituation? 
 
Stöd 

• Tycker du att du får det stöd som behövs från kollegor och ledning? 
  
Framtidsutsikter 

• Tänker du stanna inom läraryrket? 
• om ja, varför?  

 
-om nej: 
Vad skulle krävas för att du skulle stanna i yrket? 

 
 


