
Mälardalens högskola 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Lärares upplevelser av sin situation och de 
eventuella förändringar som skett

Erica Stenberg

C-uppsats i psykologi, HT 2010
Handledare: Jakob Eklund
Examinator: Einar Jakobsson



Lärares upplevelser av sin situation och de eventuella 
förändringar som skett

Erica Stenberg

Syftet  med denna uppsats var att  undersöka hur lärare upplever sin 
situation i skolan, och om situationen förändrats de senaste 10 åren. 
Då flertalet tidigare studier om lärare är kvantitativa så genomfördes 
denna  undersökning  kvalitativt  med  öppna  enkäter  där  11  lärare 
deltog.  Dessa  lärare  var  alla  verksamma  på  samma  grundskola. 
Resultatet visade att 10 av lärarna upplevde stress och tidsbrist i sitt 
arbete  och  många  ansåg  att  en  stor  del  av  detta  berodde  på  ökad 
dokumentation och pappersarbete. Många upplevde stress över att inte 
hinna med eleverna i den utsträckning de skulle önska. Uppfostran var 
en stor förändring då läroplanen idag har större betoning på skolans 
ansvar för uppfostran än vad den tidigare haft. Arbetet upplevdes dock 
som stimulerande av flertalet,  speciellt då tiden tillfälligt räcker till. 
En annan förändring var arbetslag där flertalet lärare ingår och delar 
på  arbetsuppgifter  och  reflektioner.  Arbetet  i  arbetslag  ansågs  vara 
positivt.

Keywords: teacher, work situation, changes, school, stress

Läraren  har  en  viktig  roll  i  utvecklandet  av  unga  individer  som  skall  kunna  fungera  i 
samhället. Lärarens ansvar för kunskapsutveckling och även individutveckling har sett olika 
ut  och  idag  är  fokus  på  uppfostran  och  individuell  utveckling  mycket  stort  (Aronsson, 
Svensson,  &  Gustavsson,  2003;  Skolverket,  2010b). Läraryrket  är  ett  yrke  med  en  lång 
historia och är dessutom ett viktigt yrke då våra barn spenderar en stor del av sin tid med 
lärare.  Lärarna  har  därigenom  ett  stort  direkt  och  indirekt  inflytande  på  barnens  tankar, 
kunskap och värderingar.  Detta  torde vara en stor anledning  till  varför lärarens  roll  skall 
värderas högt i samhället. Lärarens hälsa och kunskap är viktig för att hon/han optimalt skall 
kunna ge våra barn det bästa (Bakker, Demerouti, Hakkanen, & Xanthopoulou, 2007). Men är 
det  så?  Hur  upplever  läraren  själv  sin  situation  i  skolan  och  hur  har  denna  situation 
förändrats?  Lärarens  roll  styrs  av  läroplanen  där  det  framgår  hur  undervisningen  skall 
utformas och hur läraren skall  bemöta eleverna och utforma och stimulera inlärningen för 
varje enskild elev.

Läroplanen

Grundskolan är en nioårig  obligatorisk skolform.  Den består  av nio läsår,  och varje läsår 
består av en höst- och en vårtermin (Skolverket, 2010b). År 1994 skedde en större förändring 
i läroplanen och vissa mindre förändringar har skett löpande. 

Det offentliga skolväsendet bygger på den svenska demokratins grund. Skollagen fastslår 
att verksamheten i skolan skall utformas så att den överensstämmer med de grundläggande 
demokratiska  värderingarna  och att  var  och  en som är  verksam inom skolan  skall  gynna 
respekten för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Skolan 

2



har  en  betydelsefull  uppgift  när  det  gäller  att  förmedla  och  hos  eleverna  förankra  de 
grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människors integritet, individens frihet 
och okränkbarhet,  alla  människors  lika värde,  jämställdhet  mellan  kvinnor  och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta är de värden, som skolan skall skapa och förmedla. Skolans 
uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika karaktär och därigenom kunna delta i livet 
ute i samhället genom att ge sitt bästa i frihet under ansvar (Skolverket, 2010b).

Undervisningen skall anpassas till varje elevs unika förutsättningar och behov. Den skall 
med utgångspunkt i  elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter,  språk och kunskaper gynna 
elevernas  fortsatta  lärande,  och  kunskapsutveckling.  Skolan  har  ett  särskilt  ansvar  för  de 
elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 
undervisningen aldrig utformas lika för alla. Skolan skall aktivt och medvetet gynna kvinnors 
och mäns lika rätt och möjligheter (Skolverket, 2010b)

Enligt  läroplanen  skall  läraren  diskutera  det  svenska  samhällets  värdegrund  och  öppet 
redovisa  olika  värderingar,  uppfattningar  och  problem  med  eleverna.  Tillsammans  med 
eleverna skall läraren utveckla regler för arbetet och gemenskapen i den egna gruppen samt 
samarbeta med hemmen i elevens uppfostran. Läraren skall tydliggöra skolans normer och 
regler som en grund för samverkan mellan skolan och hemmet. Läraren skall dessutom stärka 
elevens vilja att lära och tilliten till den egna förmågan. Enligt läroplanen skall eleven ges 
utrymme  för  sin  förmåga  att  själv  skapa  och  använda  olika  uttrycksmedel.  Läraren  skall 
stimulera eleven till att använda och utveckla hela sin förmåga och uppleva att kunskap är 
meningsfullt.  Läraren skall  ge eleven stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling och 
eleven skall  successivt  få  fler  och  större  självständiga  uppgifter  och  ett  ökat  eget  ansvar 
(Skolverket, 2010b).

Lärarens roll som ledare

Stensmo (1997) vill poängtera att läraren har en betydelsefull roll i klassrummet och att denna 
roll styrs av hur läraren hanterar den socialpedagogiska situationen i klassrummet, det vill 
säga lärarens sociala relation till klassen och elevernas relationer till varandra i undervisnings- 
och lärprocessen. I dagens skola bör en lärare sitta inne med tre typer av kompetens. 

1) Ämneskompetens – kunskap om fakta, begrepp och teorier i undervisningsämnen ur såväl 
historiskt  som samtida  perspektiv.  Erfarenhet  av  forskning  och  kunskapsutveckling  inom 
dessa ämnen samt förmågan att kritiskt granska ny kunskap. 

2)  Didaktisk  kompetens  – att  kunna genomföra,  planera  och  utvärdera  undervisning  med 
hänsyn till valet av innehåll (vad), val av metod (hur) och orsakerna till dessa val (varför).

3)  Ledarkompetens  – behärska att organisera och leda skolklassen som arbetande kollektiv, 
det  vill  säga  hantera  frågor  om ordning,  disciplin,  elevomsorg  och  att  dela  upp elever  i 
grupper  för  olika  arbetsuppgifter  och  interaktionsmönster.  Läraren  skall  individualisera 
elevers arbete och lärande (Stensmo, 1997).

Lärarens roll är att agera som klassens formella ledare. Trots detta så är det inte alltid så att 
läraren är den verklige ledaren. Studier av svenska klassrum visar att det är en mängd olika 
aktiviteter som pågår i klassrummet. Dessa aktiviteter konkurrerar med undervisningen som 
läraren bedriver och eleverna har därmed ett inofficiellt ledarskap i klassrummet. Det existerar 
en  sorts  konkurrens  om det  egentliga  ledarskapet  mellan  läraren  och  eleverna  (Burke  & 
Greenglass, 1993; Stensmo 1997). En central del av lärarens uppgifter är planering som håller 

3



samman de övriga uppgifterna. Planeringen innebär att man löser problem och fattar beslut. 
Lärarens erfarenheter från det förflutna hjälper denne att fatta beslut i nuet som kommer att ha 
framtida konsekvenser. Planering sker inte endast innan mötet med eleverna utan också under 
och efter detta möte (Stensmo, 1997). 

Lärarens hälsa

Forskning har visat  att  lärare  finner  sin arbetsbelastning  som hög och konstant  krävande. 
Många lärare upplever ständig stress både i klassrummet och i kampen om ledarskapet, men 
också utanför klassrummet där planering och dokumentation skall  utföras (Socialstyrelsen, 
2003). Denna konstanta upplevelse av stress kan leda till ohälsa och har en negativ inverkan 
på välmåendet (Bakker et al., 2007).

Enligt  både  Stensmo  (1997)  och  läroplanen  (Skolverket,  2010b)  skall  läraren  anpassa 
undervisningen så  att  varje enskild  elev  kan utvecklas  efter  sina egna förutsättningar  och 
behov. Det innebär  att  läraren måste  variera  undervisningens innehåll,  form och sätt  efter 
elevens egna villkor. Läraren måste möta eleven där den befinner sig och varje elev kräver tid 
och engagemang. Bibehållen kontroll i klassrummet är en process där läraren försäkrar sig om 
att elevernas beteende i klassrummet överrensstämmer med de förväntningar, mål och idéer 
som skolan, lärarna, föräldrarna och eleverna själva har för arbetet i klassrummet. 

Lärare  skall  inte  bara  vara  ämneskompetenta  utan  de skall  också  vara  pedagoger.  Det 
innebär  att  kunna  behärska  olika  former  av  läroprocesser  och  tillsammans  med  andra 
pedagoger ägna sig åt utbildningsfrågor. Det kan ge mycket glädje att undervisa. Men denna 
glädje är dock inte garanterad. Många lärare vet att mötet inne i klassrummet med eleverna 
inte  alltid  medför  uppmärksamhet,  att  man  beviljas leda  aktiviteterna  eller  att  man  blir 
uppskattad. I detta möte kan mycket inträffa och det vet lärare överlag. Rädsla existerar för 
det som inte får inträffa, att förlora kontrollen över undervisningen och kanske sig själv som 
lärare (Svedberg, 2007).

Lika viktigt som att elever får en bra utbildning är det att lärarna har en god hälsa. Det är 
delar i arbetsmiljön som har ett starkt samband. Lärarens hälsa är viktig för att skapa goda 
pedagoger  som  driver  undervisning  med  känsla  och  engagemang  (Bakker  et  al.,  2007). 
Pedagogen Dewey talade redan på 1900-talet om hur elevens lärande och tänkande påverkas 
av skolans förhållanden och de ståndpunkter och attityder som läraren besitter. Han menade 
att eleven imiterar och inspireras av läraren men också att läraren blir påverkad av elevernas 
respons. När lärarens prestation är dålig blir responsen från eleverna dålig och detta i sin tur 
uppfattas som negativt av läraren. Det skapas en cirkel av negativ respons (Stensmo, 1994).

Lärares  tillfredsställelse  i  arbetet  kan  troligtvis  leda  till  positiva  resultat  med  elevers 
lärande  och  känsla  av  tillhörighet.  De  som  upplever  tillfredsställelse  på  arbetet  är  mer 
närvarande i undervisning och elever, och upplevs som en lärare som uppskattar att lära ut. En 
stark relation mellan elev och lärare kan påverka elever till positivt engagemang och skapa en 
bra miljö  för  lärande.  Negativ  kontakt  med elever  och kollegor  tillför  en förhöjd risk att 
utveckla stressrelaterade sjukdomar (Arbetsmiljöverket, 2001; Bakker et al., 2007). 

I samhället finns idag ekonomiska sparkrav som bland annat påverkar antalet lärartjänster i 
skolorna. Lärarstatistiken från Skolverket för läsåret 2009/2010 visar att lärartätheten minskat 
med 4 % i grundskolan sedan läsåret innan. Det skulle kunna innebära att klasserna blir större 
vilket ökar antalet elever per lärare. Både elever och lärare upplever att stress är ett problem i 
skolan. Flertalet av de lärare som känner sig stressade anser att det beror på att flertalet elever 
behöver extra hjälp och stöd samt att mycket tid går till administration, konferenser, möten 
och planering av undervisningen (Skolverket, 2010a).
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Ett stort  problem inom skolan och skolväsendet handlar om lärarnas hälsa och hur det 
påverkar  såväl  elevers  möjlighet  till  kunskap  som verksamhetens  funktion  och  ekonomi. 
Lärarna  är  en  av  de  högst  belastade  yrkesgrupperna  för  arbetsrelaterad  ohälsa  i  Sverige 
(Arbetsmiljöverket, 2001).  Skolverket genomförde en attitydundersökning 2009 bland elever 
och lärare och resultatet visade att 45 % av alla grundskolelärare ofta eller alltid kände sig 
stressade. Ännu en  undersökning genomförd  av  Gustavsson,  Kronberg,  Hultell,  och Berg 
(2007) kom fram till  liknande resultat där ungefär var fjärde lärare dessutom anger att de 
funderat  på  att  byta  yrke.  Genom dessa  undersökningar  som är  utförda  på  lärarnas  egna 
arbetsplatser kan vi se en tendens till att lärarnas upplevda stress snarare ökar än minskar. 

Forskning  har  visat  att  de  som  i  stor  utsträckning  arbetar  övertid,  och  dessutom  har 
bristande möjligheter  till  att  varva ner och återhämta sig,  ofta visar ohälsa.  Vid upprepad 
exponering för stress, utan chans till vila, så förväntas risken för ohälsa att öka (Aronsson et 
al., 2003; Ogden, 2000). Annan forskning visar liknande resultat att om kraven i arbetet blir 
för  höga  och  långvariga  förvandlas  dessa  till  stressmoment  om  den  anställde  inte  får 
tillräckligt  tid  för  återhämtning  och  vila.  Det  är  dessutom  viktigt  med  tillfredsställande 
resurser. Tidigare studier på lärare har visat att tillgång till arbetsresurser som arbetskontroll, 
information,  uppskattning,  stöd  från  arbetskollegor  och  rektor  har  en  positiv  inverkan  på 
lärarens välmående. Detta trots hög arbetsbelastning då tillfredsställande arbetsresurser har en 
buffrande effekt mot höga arbetskrav och stress (Bakker et al., 2007; Ogden, 2000).

Bristande arbetsresurser har dock en negativ inverkan på lärarens hälsa, engagemang och 
prestation.  Arbetskraven  i  lärares  vardag  leder  till  utmattningssyndrom  när  tillgång  till 
resurser som socialt stöd, återkoppling och vägledning från rektor och ledning är låg (Bakker, 
Demerouti  & Euwema, 2005). Läraryrket  betraktas generellt  som ett  stressfyllt  arbete och 
även  om  de  flesta  lärare  finner  arbetet  stimulerande  och  belönande  så  visar  flertalet 
undersökningar att många lärare idag upplever höga nivåer av stress (Borg, 1990; Borg & 
Riding, 1991; Burke & Greenglass, 1993).

Syfte och frågeställningar

Som ovanstående litteraturgenomgång visat har man i tidigare forskning kommit fram till att 
läraryrket upplevs som stressfyllt men stimulerande. Läroplanen har dessutom förändrats och 
lärarens roll likaså. Är denna förändring märkbar på en grundskola i en mindre stad och vad 
har lärarna där för upplevelser av sitt yrke? Blir resultatet detsamma som i tidigare forskning 
när  undersökningen  utförs  på  en  specifik  skola?  Flertalet  av  tidigare  undersökningar  om 
lärares  hälsa  och  arbetssituation  är  kvantitativa.  I  denna  undersökning  valdes  därför  en 
kvalitativ ansats för att ge lärarna möjlighet att uttrycka sig med egna ord. Syftet med denna 
undersökning var att  belysa hur lärare upplever sin situation i skolan och om de anser att 
denna  situation  förändrats  de  senaste  tio  åren.  Undersökningen  vill  även  lyfta  fram vilka 
förändringar  som möjligtvis  har  skett  och  hur  lärarna  själva  upplever  dessa.  Mer  precist 
undersöktes följande två frågeställningar: Hur upplever lärare sin situation i skolan och anser 
de att denna har förändrats? Om förändring skett  så på vilket sätt  och hur upplevs denna 
förändring?
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Metod

Deltagare

Genom  ett  målinriktaturval  så  kontaktades  11  lärare.  Urvalet  genomfördes  under  en 
lärarkonferens med 25 deltagande lärare där arbetet presenterades och missivbrev delades ut. 
Detta genomfördes på önskemål från rektorn. Flertalet lärare tog emot missivbrev och efter 
konferensen var det 6 lärare som sökte upp författaren och deltog i studien. Då detta ansågs 
vara för få kontaktades lärarna vid ytterligare ett tillfälle och 5 lärare valde då att delta. Detta 
medförde ett bortfall på 14 lärare. Kriterier för att medverka i denna studie var att man var 
examinerad lärare samt att man arbetat inom skolväsendet i minst 10 år. Av deltagarna var 10 
kvinnor och 1 man i  åldrarna 37 år – 62 år som vid undersökningstillfället  arbetade som 
lärare.  De  hade  arbetat  inom skolväsendet  i  ca  10  -  40  år  och  alla  deltagarna  hade  en 
tillsvidareanställning.  

Material

I ett första möte kontaktades rektorn på skolan med ett missivbrev. Rektorn hade då önskemål 
om  att  missivbrev  till  lärarna  skulle  delas  ut  på  nästkommande  lärarkonferens  där 
undersökningen  skulle  presenteras.  I  missivbrevet  informerades  deltagarna  om  de 
forskningsetiska  principerna,  frivillighet  att  delta  i  undersökningen,  konfidentialitet,  att 
deltagarna kunde avbryta sin medverkan och att svaren inte kommer att användas annat än för 
forskningsändamål.  Datainsamlingen  skedde  med  hjälp  av  en  enkät  där  två  öppna  frågor 
ställdes. Hur upplever Du Din situation som lärare i skolan? Har denna situation förändrats de 
senaste tio åren? Om ja, hur? Inga bakgrundsfrågor ställdes utan vetskapen om lärarnas ålder 
och tjänstgöring skaffades vid utdelningen av enkäten. I enkäten framgick att frågorna skulle 
besvaras på en A4-sida för att sedan skickas in med e-post. 

Procedur

Frågorna  i  enkäten  besvarades  på  ett  A4 med  lärarens  egna  ord  och  funderingar.  Svaret 
skickades sedan med e-post till författaren där upplysningarna medsändes som en bifogad fil. 
Dessa filer sparades direkt ner och fick anonyma namn så att lärarnas individuella svar inte 
skulle  kunna  identifieras.  Materialet  från  intervjuerna  förvarades  så  att  inte  obehöriga 
personer kunde ta del av dessa. Lärarna fick ca tio dagar på sig att skicka in svaret från det att 
enkäten delades ut. Den första datainsamlingen skedde mellan den 2 och den 14 november 
och den andra mellan den 1 och den 10 februari. Sex lärare valde att genomföra studien under 
höstlovet.  Tanken med undersökningen och enkäten var att ge lärarna möjlighet och utrymme 
för egna funderingar och tankar. Tanken var dessutom att flertalet lärare skulle kunna delta i 
undersökningen. Ett annat syfte med valet av enkät var att underlätta för lärarna då enkäten 
inte krävde alltför mycket tid och planering.
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Databearbetning

Den  analysmetod  som  användes  var  induktiv  tematisk  analys.  Eftersom  avsikten  var  att 
genomföra en kvalitativ, upptäckande samt beskrivande studie som inte utgår från någon teori 
eller hypotes gjordes detta val (Starrin & Svensson, 1994). För att få en djupgående förståelse 
för  det  insamlade  materialet  lästes  enkäterna  upprepade  gånger  och anteckningar  gjordes. 
Dessa anteckningar ökade förståelsen för varje enkäts innehåll och olika huvudteman kunde 
urskiljas. Dessa huvudteman har sorterats ut och redovisas per tema i resultatet. När resultatet 
var sammanställt  genomfördes ett interbedömarreliabilitetstest  där en annan bedömare fick 
uppskatta ifall en deltagare nämnt ett tema eller inte. Författaren och bedömaren var överens 
vid 95 % av fallen.

Resultat

Fem stora teman berördes av respondenterna, (1) stress och tidsbrist, (2) ökad dokumentation, 
(3)  stimulerande  arbete,  (4)  arbetslag,  (5)  uppfostran  och  konflikthantering.  Många 
respondenter  upplevde  stress  och  flertalet  upplevde  att  stressen  ökat  då  förändringar  i 
läroplanen  har  bidragit  till  ökad  dokumentation  och  större  ansvar  för  uppfostran  och 
konflikthantering. Trots detta så upplevs arbetet som stimulerande och lärarna är positiva till 
de  förändringar  som  bidragit  till  arbete  i  arbetslag.  Den  andel  som  nämnt  dessa  fem 
huvudteman kan ses nedan i tabell 1.

Tabell 1

Teman                                                                                 Andelen lärare som nämnde

Stress och tidsbrist                                                                91%      

Ökad dokumentation                                                             91%

Stimulerande arbete                                                              73%

Arbetslag                                                                              82%

Uppfostran och konflikthantering                                           64%

Stress och tidsbrist

Alla respondenter utom en talar mycket om stress och tidsbrist. Lärarens uppgifter omfattar 
mycket  mer  än eleverna  och undervisning.  Mycket  dokumentation  skall  utföras,  lektioner 
skall förberedas, individuella utvecklingsplaner skall utformas och det skall skrivas skriftliga 
omdömen.  Möten  med  arbetslaget  skall  planeras  och  genomföras,  konferenser, 
ansvarsgrupper,  samverkansgrupper,  dokumentering  och  föräldrakontakter.  En  respondent 
uttrycker detta så här ”då ska man hinna för- och efterarbeta lektioner, ha föräldrakontakter, 
förbereda och efterarbeta utvecklingssamtal, ha utvecklingssamtal. Då känns det som om man 
inte hinner med det viktigaste - barnen.” En annan menar att: ”Med alla nya mål för eleverna, 
som vi ska dokumentera, har arbetsbördan ökat ofantligt mycket.”
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Nio av respondenterna anser att det som framför allt saknas i arbetet är tid. Allt arbete som 
sker när eleverna gått hem och mellan lektionerna är omfattande. De anser sig sakna tid att 
planera och ta fram spännande arbetsmaterial till eleverna. En del anser att de inte räcker till 
då  kravet  på  individualisering  även  kräver  att  mer  tid  läggs  på  varje  enskild  elev.  En 
respondent uttrycker det:        

”Ofta känner jag mig stressad och otillräcklig. Jag vet att eleverna behöver mycket egen tid 
med mig som lärare. De behöver kunna sitta i lugn och ro för att kunna fråga och fundera 
tillsammans med mig.  Den tiden finns inte, utan jag känner mig tvungen att hasta mellan 
eleverna för att hålla skeppet flytande.”

Några  respondenter  anser  att  mycket  av  denna  dokumentering  och  individualisering  i 
grund och botten är bra. Det anses vara bra för eleverna när undervisning anpassas efter var 
och en och två respondenter nämner att de själva har utvecklats och blivit mer medvetna som 
lärare tack vare detta. Sju av respondenterna berör dock det faktum att de känner att fokus på 
elever och undervisning blir lidande då all denna dokumentation skall utföras. De anser att 
varken tiden eller de själva räcker till då det är allt för många olika arbetsmoment som skall 
hinnas  med.  En  respondent  skriver  att:  ”Med  alla  nya  mål  för  eleverna,  som  vi  ska 
dokumentera, har arbetsbördan ökat ofantligt mycket.” En kvinnlig respondent uttrycker sig 
på detta sätt: ”Ibland undrar jag-: När vet man att man som lärare har för mycket arbete? Är 
det när jag inte orkar längre och blir sjukskriven? Så känns det ibland.” 

Ökad dokumentation

Den ökade mängden av dokumentation  och pappersarbete  är  något  som alla  respondenter 
utom en  berör  på  ett  eller  annat  sätt.  Förändringen  består  av  mer  pappersarbete  som tar 
mycket  tid.  Detta  pappersarbete  är  bland  annat  individuella  utvecklingsplaner  och 
åtgärdsprogram  och  framtagning  av  material.  Läraren  skall  dessutom  lägga  fokus  på 
läroplaner, kursplaner och lokala kursplaner. Detta anses vara ett stort bidrag till upplevelsen 
av stress som respondenterna erfar. Några respondenter anser att dokumentationen till stor del 
är bra men tyvärr mycket tidskrävande och vissa anser att detta påverkar deras möjlighet att 
bemöta barnen på ett optimalt sätt. Respondenterna känner ett missnöje med att inte orka med 
det roligaste, det vill säga arbetet med eleverna. Några respondenter poängterar det faktum att 
arbetet med eleverna är anledningen till att de valde just läraryrket men att all dokumentation 
tyvärr tar alltför mycket av tiden. En respondent beskriver detta på följande sätt:

”Det administrativa arbetet har ökat så mycket att tid till utvärdering och reflektion nästan 
helt har försvunnit. För att utveckla sitt arbete behövs tid till reflektion och utvärdering av allt 
arbete. I dagsläget utvärderas ett fåtal gemensamma aktiviteter. Den viktigaste utvärderingen 
av det dagliga arbetet får ske på helger och på eget initiativ.”  

En  annan  respondent  säger:  ”Möten  med  arbetslaget,  konferenser,  ansvarsgrupper, 
samverkansgrupper,  dokumentering,  föräldrakontakter m.m. tar en stor del av arbetstiden i 
anspråk. Alla dessa saker är ju bra och viktiga, men tiden som jag skulle vilja ägna till klassen 
försvinner ganska snabbt.” En tredje respondent menar att: ”Allt som sker ska skrivas ner så 
att det finns på papper. Det ska skrivas åtgärdsprogram, individuella utvecklingsplaner och 
skriftliga omdömen. Det är bra men tar mycket tid och kraft.” 
En fjärde respondent belyser det faktum att arbetstiden är densamma som förr men att fler 
arbetsuppgifter skall hinnas med inom ramen av dessa timmar. ”Vår tid på skolan som är 35 
timmar  (sen  har  vi  också  10  timmar  förtroendetid)  innehåller  undervisning,  rastvakt, 
konferenser,  pedagogiska  träffar,  ansvarsområden,  utvecklingssamtal  med  alla  elever  i 
klassen, som kan vara ca 23st och sen ska förberedelserna för lektionerna också ligga inom 
timmarna.”

8



Stimulerande arbete

Åtta respondenter nämner på ett eller annat sätt att när arbetet flyter på tillfredsställande så är 
läraryrket ett stimulerande och roligt arbete. Respondenterna känner att de trivs bra med den 
pedagogiska delen av arbetet och de upplever glädje av att undervisa. Det är kontakten med 
barnen och chansen att få vara med och uppleva deras utveckling som är den viktigaste delen 
av läraryrket. Tyvärr så känner ett stort antal, som nämnts ovan, att tiden till detta inte alltid 
räcker till utan den pedagogiska biten blir lidande på grund av all dokumentation som skall 
utföras. Följande citat från olika respondenter uttrycker hur de upplever stimulansen i arbetet: 
”När allt fungerar är läraryrket riktigt roligt.” ”Att få arbeta med olika individer och se deras 
utveckling är stimulerande.” ”Det är ju en underbar känsla när man någon gång får tiden till 
att  sitta  med  en  enskild  elev  och  se  när  han/hon  förstår  något  som för  dem verkat  helt 
obegripligt.” ”Kontakten med eleverna var anledningen till varför jag ville bli lärare, och när 
jag känner att jag nått fram till eleven och eleven känner lycka över sin prestation, då känns 
det som att jag har världens bästa jobb.”

Arbetslag

Något som är relativt nytt är att läraren inte längre arbetar ensam i samma utsträckning utan 
idag arbetar man i arbetslag. Inom arbetslagen delar man upp ansvarsområden och ämnen och 
man har dessutom möjlighet till reflektion och diskussion.  Nio av respondenterna upplever 
detta som något positivt och en respondent betonar dessutom hur detta kan vara till fördel för 
eleverna:

”Under de sista 10 åren har jag arbetat i arbetslag med olika yrkeskategorier. Detta har 
berikat arbetet med barnen. Man är fler som ser barnen och barnen har någon som de kan ty 
sig till. Det värsta för ett barn är att ha en enda lärare som det inte känner sig trygg med.”
En annan respondent uttrycker: ”För ännu längre tid än tio år sedan så var läraryrket mer ett 
ensam jobb. Men tanken med arbetslag hade kommit för tio år sedan och olika ansvarsgrupper 
likaså. Det är bra med samarbete i arbetslag och olika ansvarsgrupper.” En tredje respondent 
ser fördelar med att dela upp arbetsuppgifter: ”Vi är två lärare som arbetar med 29 elever och 
vi har delat upp ämnen mellan oss. Vi har även ansvar för en årskurs varje dag vilket gör det 
lättare att få en helhet över gruppen och deras individuella behov.” 

Respondenterna uppskattar stödet de har från arbetslaget och några berör det faktum att de 
utvecklas mer som lärare när de kan få fler reflektioner och åsikter. En respondent nämner det 
faktum att det annars finns en tendens till ”att köra fast i sitt eget inrutade mönster” men att 
arbetslaget ger en bredare inblick i arbetet.

Uppfostran och konflikthantering

Sju  av  respondenterna  nämner  det  faktum att  den  nya  skolplanen  har  större  betoning  på 
skolans roll att uppfostra. Respondenterna är till viss del negativa till detta då det är tids- och 
energikrävande.  Några respondenter  anser  att  en stor del  av problemet  är  föräldrarna  och 
deras brist på tid och engagemang i barnen. Detta medför att läraren får ta sig an en alltmer 
central  roll i  barnens uppfostran och detta anses vara något som försvårar undervisningen 
ytterligare. 
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En  respondent  uttrycker  följande:  ”Jag  upplever  också  att  många  föräldrar  lämnar  över 
uppfostrar-rollen till oss, eller abdikerar helt, så att barnen tror att det är de som bestämmer 
både hemma och i skolan.” 

Detta anses göra jobbet tuffare och att orken att utföra de övriga arbetsuppgifterna minskar. 
En kvinnlig  respondent  skriver:  ”Respekten  för  vuxna och  respekten  för  mitt  och  ditt  är 
väldigt liten” och hon anser att detta har förändrats till det sämre under de senaste åren. En 
annan respondent anser att  konflikthanteringen har ökat drastiskt de senaste tio åren: ”Jag 
minns inte att det var så mycket bråk och tjafs för tio år sedan. Tiden till att reda ut konflikter 
tar längre tid nuförtiden känns det som.” Flertalet respondenter påpekar dock att kontakten 
med hemmet blivit bättre på både gott och ont men mest till det positiva. 

Övriga aspekter

Övriga aspekter som nämns av tre lärare är sparkrav och andra sparbetingelser som medför att 
lärarna måste  begränsa sin undervisning på grund av dåligt  arbetsunderlag och läromedel. 
”Med låg budget för läromedel är det svårt att skaffa bra läroböcker.” ”Sparbetingelser har 
gett oss lärare mer arbete att laga och hitta billiga läromedel som inte är stenciler.” 

Fyra  respondenter  berör dessutom svårigheter  med det  nya  kravet  på individualisering. 
Detta anses vara bra för elevens utveckling då varje elev skall bemötas utifrån dennes egna 
förutsättningar  och  kunskap.  Tyvärr  så  medför  dock  detta  en  hel  del  extra  arbete  och 
utvärderingar från läraren. ”Kravet på individualisering leder till mycket arbete för att nå alla 
elever och även för att tillmötesgå föräldrars krav.” Det nämns även att lärarens status har 
förändrats till det sämre: ”alla andra tror att de vet bättre hur vi ska sköta vårt jobb.”

Diskussion

Resultatet av den här undersökningen visade på fem huvudteman. Respondenterna har berättat 
om  stress  och  tidsbrist,  att  arbetet  är  stimulerande,  ökad  dokumentation,  arbetslag  och 
uppfostran och konflikthantering. 

Det som främst kommer fram i undersökningen är respondenternas upplevelse av stress, 
tidsbrist och ökat arbete med dokumentation. En stor förändring är arbetssättet, då läraryrket 
tidigare varit  ett  relativt  ensamt  yrke  och man idag arbetar  i  arbetslag.  Detta  ansågs som 
positivt och uppskattades av respondenterna. En förändring som dock orsakat både negativa 
och positiv känslor är den ökade mängden av dokumentation och annat pappersarbete. Delar 
av detta arbete ansågs vara viktigt  och till  stor del positivt  för eleverna,  men tyvärr  dock 
tidskrävande  för  respondenterna.  Flertalet  respondenter  ansåg  att  denna  ökade  del  av 
dokumentation var en stor bidragande faktor till den upplevda stressen. Några respondenter 
poängterade dessutom det ökade ansvaret för uppfostran och socialisation som lagts mer på 
läraren. Då författaren anser att temat stress och tidsbrist och temat ökad dokumentation har 
starka samband så presenteras dessa tillsammans i diskussionen.

Stress, tidsbrist och ökad dokumentation

Resultatet visar i enighet med tidigare forskning att läraryrket, av lärarna själva, ofta upplevs 
som ett stressfyllt arbete (Arbetsmiljöverket 2001, Borg 1990; Borg & Riding, 1991; Burke & 
Greenglass, 1993). Lärarens arbetsuppgifter omfattar inte bara undervisning i klassrummet. 
Till  arbetsuppgifterna  hör  också  administrativt  arbete,  möten,  betygsättning  och  övrig 
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dokumentation  av  eleverna  (Skolverket,  2010c).  Detta  framkommer  även  i  denna 
undersökning då 91 % respondenterna belyser just detta med en ökad mängd administrativt 
arbete.  De  anser  även  att  denna  mängd  dokumentation  och  administration  är  en  stor 
bidragande faktor till den upplevda stressen.

De som arbetar inom yrken där kontakten med människor är stor har en förhöjd risk att 
drabbas av utbrändhet  och stress.  Troligtvis  då dessa yrken kräver  att  mycket  energi  och 
engagemang läggs på de människor man arbetar med. För att kunna driva en god undervisning 
krävs mycket energi och engagemang från läraren och detta bidrar till en ökad risk för att 
drabbas av stressrelaterade sjukdomar. Det faktum att läraren inte endast skall bedriva en god 
undervisning, utan dessutom skapa en god kontakt med eleverna och bidra till deras positiva 
utveckling,  är  det  som placerar  lärarna  i  denna  grupp (Demerouti,  Bakker,  Nachreiner  & 
Schaufeli, 2001; Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006). Enligt respondenternas egna utsagor är 
den ökade dokumentationen en viktig bidragande orsak till den upplevda stressen.

Lazarus  anser  att  stress  är  ett  psykologiskt  tillstånd  som  baseras  på  individens  egna 
förväntningar och tankemönster. När en situation förväntas bli stressig så kommer den också 
att upplevas så (Ogden, 2000). Andra som Holmes och Rahe menar att stress bland annat styrs 
av 1) om vi ser situationen som negativ eller positiv 2) vilken grad av kontroll vi upplever oss 
ha över situationen och 3) hur mycket förändringar situationen kommer att medföra (Ogden, 
2000).  

Oavsett  av  vilken  anledning  som  stress  uppstår  påverkar  den  individen  på  både  ett 
psykologiskt och ett fysiologiskt vis. Stresshormoner ökar i kroppen, hjärtat slår fortare och 
blodtrycket ökar. Känslorna påverkas som att rädsla, ångest och ilska ökar samtidigt som den 
kognitiva  förmågan  och fallenheten  för  att  läsa  andra människors  känslor  minskar.  Stress 
påverkar dessutom immunförsvaret på ett negativt sätt (Ogden, 2000). En lärare som upplever 
rädsla, ångest, ilska och som har kognitiva svårigheter är inte de pedagoger vi önskar. Detta 
då dessa lärare troligtvis inte bedriver undervisning av kvalité. Därför är det av stor vikt att 
lägga resurser på att minska stressen hos lärare så att de upplever en trygg och stimulerande 
arbetsplats  (Bakker  et  al.,  2007).  Stress  kan  även  leda  till  psykologiska  svårigheter  som 
ångest, depression och förändringar i personligheten (Barlow & Durand, 2002) och det kan 
leda till fysiologiska sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar, diabetes och i värsta fall plötslig 
död (Ogden, 2000). 

Flertalet olika sätt att hantera stress nämns i dagens samhälle och några utav dem är socialt 
stöd, känsla av kontroll, meningsfullhet, motion, kön och copingstil. Socialt stöd av vänner, 
familj och arbetskamrater är viktigt och inte bara det stöd som faktiskt ges utan hur detta stöd 
upplevs av mottagaren.  Känsla av kontroll  är också viktigt  då de som upplever att de har 
kontroll över en situation inte upplever stress i samma utsträckning som den som inte har 
kontroll,  trots  identiska uppgifter.  De som känner meningsfullhet  och har positiva känslor 
inför  en  uppgift  upplever  inte  heller  stress  i  stor  utsträckning.  Med  copingstil  menas  en 
individs  förmåga  att  hantera  situationer.  Vi  är  alla  olika  och  hanterar  därför  stressfulla 
situationer  på  olika  sätt.  Olika  copingstilar  kan  vara  problemlösning,  undvikande, 
önsketänkande och sökande av socialt stöd (Ogden, 2000). För en bättre förmåga att hantera 
stress  är  det  viktigt  med  tillräckliga  resurser  som  förbättrar  arbetsprestationen  och 
arbetsglädjen. Positiva resurser och en förbättrad arbetsprestation är utgångspunkter i en ny 
början på stressforskningen.  Negativa samband mellan resurser och utbrändhet och positiva 
samband mellan resurser och arbetsengagemang har påvisats i studier (Bakker et al., 2008; 
Demerouti et al., 2001).

Att arbeta i arbetslag skulle kunna vara en variant av socialt stöd då arbetslag ger möjlighet 
till ventilering med andra lärare. Detta skulle kunna ha en positiv inverkan på upplevd stress 
och det är kanske just därför som arbetslag upplevs som något positivt av respondenterna. 
Meningsfullhet har även det en positiv inverkan på stress och det är möjligt att de lärare som 
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upplever  att  deras  arbete  är  meningsfullt  och  givande  även  kan  hantera  stress  på  ett 
tillfredsställande sätt.

I  extrema fall  kan långvarig stress leda till  utbrändhet.  Utbrändhet utvecklas genom en 
oförmåga  att  hantera  krav  och  brist  på  återhämtning  från  en  uppkommen  stressreaktion 
(Socialstyrelsen, 2003). Selyes teorier beskriver att det finns god stress (eustress) och dålig 
stress  (distress).  Eustress  är  en  stressreaktion  där  det  finns  kontroll  och  tillgångar  så 
påfrestningar kan hanteras, kroppen får möjlighet till återhämtning. Distress är ett tillstånd där 
tillgångar inte finns eller det är en brist på kontroll över belastningarna och stressreaktionen 
hittar inget avslut (Ogden, 2000).  En av respondenterna nämner i denna undersökning att hon 
upplever att läraren bara får mer och mer arbetsuppgifter och undrar när detta ska sluta. Är det 
först när lärarna blir sjukskrivna, för att de inte orkar längre, som arbetsmängden kommer att 
minska.

Ökad dokumentation upplevdes av respondenterna som en ansenlig stressfaktor. Flertalet 
av respondenterna upplevde att detta var en stor anledning till att de inte hann med sina elever 
i den utsträckning de skulle önska.  Studier har visat att hög arbetsbelastning påverkar hälsan 
negativt, speciellt om det dessutom är brist på arbetsresurser och möjlighet till reflektion och 
vila (Aronsson  et  al.,  2003;  Bakker  et  al.,  2005).  När  detta  sker  upplevs  negativ  stress 
(distress) och detta har som tidigare nämnts en negativ inverkan på personens allmäntillstånd 
(Ogden 2000; Socialstyrelsen, 2003). 

Stimulerande arbete

Trots att flertalet lärare upplever hög arbetsbelastning så visar tidigare studier på att minst lika 
många upplever sitt arbete som stimulerande och roligt (Borg, 1990; Borg & Riding, 1991). 
Resultatet  i  denna  undersökning  visar  att  så  är  även  fallet  idag,  speciellt  då  tiden  och 
resurserna  upplevs  räcka  till.  Respondenterna  upplever  tiden  med  eleverna  och  deras 
utveckling  som stimulerande  och  de  upplevde  att  de  önskade  mer  av  denna  tid.  Vi  kan 
troligtvis anta att det var tiden med eleverna som var en stor anledning till att de valde just 
läraryrket. Tyvärr så upplevde flertalet av lärarna att tiden allt mer frekvent inte räcker till. En 
stor anledning till detta var ökad dokumentation.

Arbetslag

Tidigare studier har visat att ett starkt socialt stöd bland annat från arbetskollegor ger en ökad 
arbetstillfredsställelse och har en positiv inverkan på lärarens hälsa (Arbetsmiljöverket, 2001; 
Borg, 1990; Borg & Riding, 1991; Burke & Greenglass, 1993). Även Ogden (2000) pekar på 
just  detta att  det  är  viktigt  med stöd från arbetskamrater,  familj  och vänner för att  kunna 
hantera stress mer tillfredsställande. Detta skulle kunna förklara det faktum att respondenterna 
i denna undersökning upplevde arbetet i arbetslag som positivt. Detta sätt att arbeta på ger inte 
bara viss avlastning, vad gäller arbetsuppgifter, utan dessutom en möjlighet till att ventilera 
och få uppleva ett stöd från sina arbetskollegor.

Uppfostran och konflikthantering

Enligt  Lagerberg  (2007)  förväntas  läraren  inte  bara vara pedagog utan även terapeut  och 
socialarbetare. Trots detta skall lärarens roll inte förväxlas med förälderns då detta kan leda 
till utbrändhet och att de försummar sin roll som de kulturarbetare de framförallt bör vara. 
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Fostran inom skolan kan inte förnekas men innehållet är inte givet. Senaste läroplanen har en 
stark  betoning  på  de  etiska  frågorna  och  poängterar  vikten  av  att  skolan  förmedlar 
grundläggande värden. Läraren skall vara en normbärare i en tid där religionen sviktar. 

Sju av respondenterna berörde detta på ett eller annat sätt och ansåg att deras roll som 
lärare mer och mer omfattar uppfostran och detta upplevdes som stressande. Elevernas brist 
på respekt för vuxna medför svårigheter när läraren skall bedriva undervisning. Uppfostran 
och  konflikthantering  är  mer  tidskrävande  idag  än  tidigare  och  detta  medför  ännu  ett 
arbetsmoment. Fyra respondenter ansåg att eleverna idag har annan moral och inte samma 
respekt för andra som tidigare elever. Två av respondenterna ansåg att detta troligtvis berodde 
på föräldrarnas bristande ansvar medan andra inte nämnde någon orsak. 

Reliabilitet och validitet

Syftet med undersökningen och enkäten var att ge lärarna möjlighet och utrymme för egna 
funderingar och tankar. Valet  av enkät var att  flertalet  lärare skulle kunna bidra med sina 
tankar  och idéer,  och underlätta  för lärarna då enkäten inte  krävde alltför  mycket  tid  och 
planering. Ett interbedömarreliabilitetstest utfördes och i 95 % av fallen var författaren och en 
annan bedömare överens om ifall en deltagare nämnt ett tema eller inte.

Möjliga  problem med  undersökningen skulle  kunna vara  att  lärarna  haft  tid  på  sig  att 
diskutera sinsemellan och då påverkat varandras redogörelser. Det finns dessutom en risk att 
deltagarna  på  grund  av  tidsbrist  skrivit  ner  sin  redogörelse  utan  reflektion.  Då  enkäten 
besvarats dataskriven per mail  så finns det en möjlighet att vissa lärare valt  att  avstå från 
undersökningen då de inte känner sig säkra med datorer eller då de vill vara helt anonyma. Då 
cirka 25 lärare  blev tillfrågade men endast 11 deltog i  undersökningen så kan även detta 
påverka resultatet.  Det finns en möjlighet att de som trivs sämst med arbetet valt att delta 
medan de övriga valt att avstå, eller vice versa. Trots att denna undersökning är utförd på en 
specifik skola i en mindre stad så finns dock möjligheten att resultatet skulle kunna se likadant 
ut även på andra skolor. För att kunna generalisera bör dock en mer omfattande undersökning 
utföras.

Fortsatt forskning

Eventuell fortsatt forskning skulle kunna vara djupintervjuer med lärarna för att fånga upp 
deras  upplevelser  och  känslor  mer  ingående.  En  djupintervju  skulle  ge  möjlighet  till 
följdfrågor för att därigenom får en djupare förståelse för lärarens situation. En annan variant 
vore  att  undersöka  vad  lärarna  själva  har  för  idéer  och  förslag  till  förbättringar  på 
arbetsplatsen.  Detta  skulle  kunna  ske  antingen  med  intervjuer,  öppna  enkäter,  eller  en 
kombination av båda komponenterna. En tredje intressant aspekt vore att utföra en kvantitativ 
undersökning  där  Sheldon  Cohens  modell  Perceived  Stress  Scale  (PSS)  används  för  att 
undersöka  lärarnas  upplevda  stress.  PSS  är  ett  verktyg  som  mäter  stress  genom  att 
respondenten får svara på frågor genom numrerade svarsalternativ. Respondenterna får frågor 
hur ofta de känt eller tänkt på ett specifikt sätt. En kvantitativ skattningsskala används då. Den 
upplevda stressen skulle då kunna bli mätbar och inte bara omfatta den upplevda stressen utan 
den  faktiska  stressen  (Ogden,  2000).  Det  vore  även  intressant  att  genomföra  denna 
undersökning i en större skala på flertalet skolor runt om i landet. Detta för att se om resultatet 
av denna undersökning är detsamma i hela Sverige.
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Slutsats

Läraryrket betraktas generellt som ett stressfyllt arbete och även om de flesta lärare finner 
arbetet  stimulerande  och  lustfyllt  så  visar  flertalet  undersökningar  att  många  lärare  idag 
upplever höga nivåer av stress (Arbetsmiljöverket, 2001; Borg, 1990; Burke & Greenglass, 
1993).  Ur  ett  samhällsperspektiv  är  lärarens  hälsa  viktig  om  vi  önskar  pedagoger  som 
upplever trivsel och engagemang och att detta i sin tur har positiva konsekvenser för dem 
själva, elever, samhälle och organisation (Bakker et al., 2007).

Referenser

Arbetsmiljöverket.  (2001).  Negativ  stress  och  ohälsa:  inverkan  av  höga  krav,  låg  
egenkontroll  och bristande socialt  stöd i arbetet.  2001:2 Stockholm: Arbetsmiljöverket. 
http://www.av.se/dokument/statistik/rapporter/IAM2001_02.pdf

Aronsson, G., Svensson, L., & Gustafsson, K. (2003).  Unwinding, recuperation, and health 
among compulsory school and high school teachers in Sweden.  International Journal of  
Stress Management, 10, 217-234.

Bakker, A. B., Demerouti, E., & Euwema, M. C. (2005). Job resources buffer the impact of 
job demands on burnout. Journal of Occupational Health Psychology, 10, 170-180.

Bakker, A. B., Demerouti, E., Hakanen, J. J., & Xanthopoulou, D. (2007). Job resources boost 
work  engagement,  particularly  when  job  demands  are  high.  Journal  of  Educational  
Psychology, 99, 274-284.

Bakker, A. B., Schaufeli, B. W., Leiter, P. M., & Taris, W. T. (2008). Work engagement: an 
emerging concept in occupational health psychology. Work and stress. 22, 3, 187-200.

Barlow, D. H., & Durand, M. V. (2002).  Abnormal Psychology.  Canada: Transcontinental 
Interglobe.

Borg, M. G. (1990). Occupational stress in British educational settings, a review. Educational  
Psychology,10, 103-127.

Borg, M. G., & Riding, R. J. (1991). Stress in teaching: a study of occupational stress and its 
determinants,  job  satisfaction  and  career  commitment  among  primary  schoolteachers. 
Educational Psychology, 11, 59-76.

Burke,  R. J.,  &  Greenglass,  E.  (1993).  Work  stress,  role  conflict,  social  support  and 
psychological burnout among teachers. Psychological Reports, 73, 371-381.

Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands–
resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86, 499–512.

Gustavsson, P., Kronberg, K., Hultell, D., & Berg, L.-E. (2007). Lärares tillvaro i utbildning  
och arbete: LÄST-studien. Skriftserie B, nr 2007:2.   

     http://ki.se/content/1/c6/09/07/27/serieB07no2_gustavsson.pdf
Hakanen,  J.  J.,  Bakker,  B.  A.,  & Schaufeli,  B.  W. (2006).  Burnout  and workengagement 

among teachers. Journal of School psychology, 43, 495-513.
Starrin,  B.,  &  Svensson,  P.-G.  (1994).  Kvalitativ metod  och  vetenskapsteori.  Lund: 

Studentlitteratur.
Lagerberg,  Hans.  (2007).  Lärarna:  om  utövarna  av  en  svår  konst.  Stockholm:  Ordfront 
förlag.
Ogden, Jane. (2000). Health psychology: a textbook. Great Britain. Biddles Ltd. 

14



Skolverket. (2010a).  Attityder till skolan, 2009. Elevernas och lärarnas attityder till skolan.  
Rapport 344. Stockholm. www.skolverket.se

Skolverket.  (2010b).  Läroplan  för  det  obligatoriska  skolväsendet,  förskoleklassen  och  
fritidshemmet - Lpo 94. http://www.skolverket.se

Skolverket. (2010c). PM - Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2009/10.  
Stockholm: Skolverket. www.skolverket.se

Socialstyrelsen.  (2003).  Utmattningssyndrom.  Stressrelaterad  psykisk  ohälsa.  Stockholm: 
Bokförlaget Bjurner & Bruno. www.socialstyrelsen.se

Stensmo, Christer. (1994). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur.
Stensmo, Christer. (1997). Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur.
Svedberg, Lars. (2007).  Gruppsykologi.  Om grupper, organisationer och ledarskap.  Lund: 

Studentlitteratur.

15


