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Sammanfattning 

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärare på olika grundskolor i Stockholms 

kommun upplever sin arbetsmiljö. Jag har utgått från tre mer preciserade frågeställningar, 

Hur upplever idrottslärare i grundskolan sin arbetsmiljö rent fysiskt och psykiskt? Upplever 

lärarna sin arbetsmiljö som stressframkallande? Kan man se några skillnader mellan män och 

kvinnor och mellan ett- ämneslärare och två- ämneslärare? Och slutligen hur arbetar 

idrottslärare för att motverka stress och påfrestningar i arbetet?  

Metod 

Denna studie grundar sig på kvalitativa intervjuer. Jag åkte runt till sex olika skolor och 

intervjuade sex idrottslärare, tre män och tre kvinnor på grundskolor i Stockholms län, avsedd 

för årskurs F-6. Jag har utgått ifrån Karsaseks och Theorells teori som är en förklaringsmodell 

till stressens uppkomst på arbetsplatsen. Använde mig även utav litteratur där jag tog del av 

tidigare forskning och litteratur som förklarade vissa begrepp, exempelvis negativ stress, 

stressorer och socialt samspel. Begreppen kan vara en av orsakerna till att idrottslärare 

upplever sin arbetsmiljö som positiv samt negativ.  

Resultat  

Resultatet som jag fick fram utav mina intervjuer var att de kvinnliga idrottslärarna upplevde 

den fysiska arbetsmiljön som viktiga en bidragande faktor till arbetsskador och stress. Den 

manliga idrottsläraren hade inte drabbads av lika många arbetsskador som kvinnorna och de 

manliga två- ämneslärarna ansåg sig inte alls ha problem med den fysiska arbetsmiljön. Alla 

idrottslärarna upplevde sin arbetsmiljö som stressframkallande men ett -ämnes lärarna 

upplevde endast positiv stress. De kvinnliga idrottslärarna upplevde mer stress, hade drabbats 

av fler arbetsskador och upplevde sin arbetsmiljö som väldigt ensam. Detta kunde jag koppla 

till Karaseks och Theorells teori. (Levi, 2005:63). Specialgjutna öronproppar, head-seat, 

redskap med hjul och avslappningsövningar var redskap som de använde för att motverka 

stress.  

Slutsats 

Det jag har kommit fram till i min undersökning är att idrottslärarna anser sin arbetsmiljö som 

bra men att de upplevde stress och att detta berodde främst på den psykosociala miljön men 

även pga. den fysiska arbetsmiljön. 

Nyckelord: Arbetsmiljö, idrottslärare, fysisk arbetsmiljö, psykosocial miljö, stress, 

 



 

 

 

 

 

 

Förord 

 

Jag vill tacka de idrottslärare som ställde upp och gjorde det möjligt för mig att kunna 

fullfölja denna studie baserad på deras erfarenheter och kunskaper. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

När jag kom in på lärarhögskolan med inriktning mot idrott och hälsa på Stockholms 

universitet kände jag mig väldigt nervös men förväntansfull. Föreläsningar och seminarium 

började komma igång och vi studenter blev informerade om hur mycket negativt det fanns 

inom yrket. Vi blev informerade om att idrottsläraryrket oftast är ett väldigt ensamt yrke och 

att man sällan har tid att träffa arbetskamrater och skolledning. Att förslitningsskador, 

hörselnedsättning samt stämbandsproblem är vanligare än någonsin inom detta yrke. Och att 

sunkiga lokaler med dålig ventilation, samt ljus med mycket damm är en mycket vanlig 

arbetsplats hos idrottslärare. Efter att ha fått återkommande föreläsningar om allt detta 

negativa inom yrket började jag tvivla om jag valt rätt yrke. Jag som blivande idrottslärare 

kände direkt att jag ville undersöka om allt detta verkligen stämmer och ta reda på hur 

idrottslärare upplever sin arbetsmiljö och hur de arbetar för att förhindra just dessa problem i 

yrket.  

1.2 Begrepp förklaringar 

Arbetsskador  

En arbetssjukdom är sjukdomar som uppkommit från ens arbete. Detta kan vara t.ex. 

förslitningsskador för att arbetet är fysiskt krävande, eller så kan det vara allergier av något 

slag som man arbetar med. Arbetsolyckor är olyckor som inträffat på arbetet, t.ex. 

halkolyckor på skridskobanan eller färdolyckor som är till och från arbetet. En arbetssjukdom 

och en arbetsolycka är då definitionen av begreppet arbetsskada. (www.arbetsplatsguiden.se) 

 

Stress 

Ordet stress är idag ett begrepp som används för bl.a. för hög arbetsbelastning, jäkt och 

tidsbrist. När krav och förväntningar inte stämmer överens med vad hon/han klarar av kan 

detta bidra till negativ stress och ses som en fysiologisk påfrestning. (Arbetsmiljöverket & 

Statiska centralbyrån 2001: 10). 
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2. Bakgrund 

Idrottslärarens arbetssituation grundar sig mycket på ensamarbete och man kan arbete själv 

som idrottslärare på en skola och inte ha någon arbetskollega att bolla sina tankar med. Oftast 

är idrottssalen placerad en bit bort från skolbyggnaden som gör att det kan vara svårt för 

idrottsläraren att ha kontakt med andra arbetsskollegor och skolledning. Att det sociala 

samspelet inte finns med arbetskollegorna samt skolledningen kan leda till stress och känsla 

av utstötthet (Berg & Roks, 2010:5). Att lärare drabbas av stress är inget ovanligt och 

bidragande stressfaktorer kan vara just att arbeta i en dålig fysisk arbetsmiljö som kan 

medföra risk för hälsa (Arbetsmiljöverket & Statiska centralbyrån 2001:10). Idrottslärarens 

vanligaste problem är att arbetsbördan blivit högre, att det blivit mer dokumentation kring 

elever som skall skötas och att hälsan skall in mer teorietiskt i idrottsundervisningen. Kraven 

har ökat medans ämnets inte fått utökad tid utan en minskning av tiden (Berg &Roks, 2010: 

6-7).  

2.1 Stressorer 

Stressorer är det som gör oss människor stressade. Det finns både inre och yttre stressorer som 

orsaker stress. De inre stressorerna är hur vi tänker och känner, som har med våra prestationer 

och självkänsla att göra, medans de yttre stressorna kan vara t.ex. kraftigt buller och dålig 

belysning. (Ydrén, 2011-05-18) Kan man inte påverka sin egen situation och känner att 

arbetet ställer för höga krav än vad man själv klarar av, bidrar detta till en stressor. Det kan 

även vara att vi känner att vi har för lite ansvar eller att man måste arbeta snabbt på en 

bestämd tid och utföra en mängd stora arbeten. (Levi, 2005:62-63). 

 ” Det är varken bra att ha för mycket eller för lite att göra, varken att ha för stora eller för 

små krav på sig” (Levi, 1996:4).  

 

I ett examensarbete från lärarhögskolan i Malmö undersökte Gjedved & Strandberg (2011)  

om idrottslärare på olika gymnasieskolor i Stockholm upplevde stress på sitt arbete och där av 

att undersöka vilka de bidragande faktorerna var till denna stress. Alla idrottslärare upplevde 

stress och utifrån de svar de fick utav idrottslärarna så var det sex stressorer som bidrog till 

stress. Dessa var elevers och kollegors uppförande, tidsbegränsningar, resursbegränsningar, 

ansvar och det administrativa arbetet och betyg och kursplan.  Den kategori av dessa sex som 

var den största bidragande faktorn till stress ansåg lärarna var administrativt arbete pga. höjd 

arbetsnivå. Det vanligaste psykiska kännetecknet som idrottslärarna led av var 
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sömnsvårigheter och de vanligaste fysiska kännetecknarna var trötthet och huvudvärk. 

(Gjedved & Strandberg, 2011:4) 

2.2 Stressorer inom den fysiska arbetsmiljön 

Idrottslärarna är väldigt fysiskt aktiva och måste oftast visa och vara med i idrottsaktiviteter 

som utövas. Detta gör att den fysiska ansträngningen som ses som motion under arbetspassen 

blir onyttig eftersom kroppen aldrig får vila och återhämta sig. En alltför hård träning utan 

tillräcklig återhämtning gör att man lättare kan få infektioner och risken för skador ökar. 

(Johansson, 2007:9). Det finns många moment inom idrotten som kan leda till en negativ 

belastning och detta kan t.ex. vara när det är passning i redskap, plocka bort och in redskap, 

hjälpa yngre barn på och av med skridskor och när läraren skall försöka tala med eleverna 

från bassängkanten. Situationer som dessa gör att både ryggen och andra partier på kroppen 

tar skada och kan leda till stressmoment då man jobbar med en hög fysisk arbetsbelastning 

(Berg, Roks, 2010:15). Något som mer kan ta skada under idrottsaktiviteterna är hörseln. 

Mycket buller kan ge skador som tinnitus, hörselnedsättning, ljudöverkänslighet och 

ljudförvrägningar. Men bullar kan även leda till: 

 Sömnsvårigheter 

 Ökad stress 

 Fördröjd matsmältning 

 Ökad hjärtfrekvens 

 Dämpade ögonrörelser 

 Ökat antal felhandlingar m.m.  

Att lärare drabbas av stress är inget ovanligt och bidragande yttre stressfaktorer kan vara just: 

 Buller 

 Hög fysisk arbetsbelastning 

  Dålig belysning 

  Hög ljudnivå 

 Dålig ventilation och luft (Berg & Roks 2010: 25). 

 

 

2.3 Stressorer inom den psykosociala miljön 

Psykosociala miljön handlar dels om kraven som arbetet ställer på oss men även om stress. 

(Johansson, 2007:49). Stress finns i både positiv och negativ form. Känner man lust inför sina 

arbetsuppgifter förenad ned en anspänning, leder detta till positiv stress. Är det däremot 
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tvärtom ökar olusten. För höga krav gör att lärarna tar med sig jobbet hem och har det i sina 

tankar. Detta kan leda till negativ stress. Många lärare upplever stress och detta främst på 

grund av: 

 Höga krav och ansvar 

 Tidsbrist 

 Bristande socialt stöd.  

 Mer administrativt arbete 

 En hög psykisk arbetsbelastning dvs. klassrums disciplin, uppfostran av uppförande. 

(Johansson, 2007:41). 

Negativ stress definieras som en påfrestning där individen utsätts för krav och förväntningar 

som inte stämmer överens med vad individen förmår och kan. Tempot är oftast för högt i 

arbetslivet och många har fullt schema även efter jobbet samt långa resvägar till och från 

jobbet. Tiden räcker inte till för många och man upplever stressen väldigt ofta. Tidsbrist och 

ovanstående faktorer leder till negativ stress som kan ge biverkningar som magont, 

huvudvärk, olustkänslor, trötthet, sömnsvårigheter, försvagat immunförsvar, att man tröstäter, 

blir irriterad, rastlös och har svårt att fatta beslut och samarbeta. (Arbetsmiljöverket & 

Statiska centralbyrån 2001:10). 

 

I Kokkinos (2007:239) undersökning ”Job stressors, personality and burnout in primary 

school teachers” var studiens syfte att se om det fanns ett samband mellan stress, personlighet 

och utbrändhet. Det visade det sig att lärare upplevde mer stress, oro och tillslut utbrändhet 

om de hade en neurotisk personlighet dvs. överspänd, övernervös personlighet. Hade däremot 

lärarna en mer utåtriktad och öppen personlighet var resultatet att färre av dessa lärare 

drabbades av utbrändhet. Tidsbristen samt att ta hand om elevernas olämpliga uppföranden, 

var två faktorer i arbetsmiljön som bidrog till utbrändhet. Klassrums disciplin sågs även till en 

väl dokumenterad källa till lärares stress. Resultatet i forskningen visade att både 

stressfaktorer på arbetet men även personligheten bidrog till utbrändhet.  

 

Bristande socialt stöd i ens arbete är väldigt viktigt för att man skall trivas på sin arbetsplats 

och kunna göra ett bra arbete. Det kan innebära allt från socialt stöd när arbetet kan kännas 

besvärligt, om arbetet innebär höga krav och låg egenkontroll kan den sociala gemenskapen 

med arbetskamrater underlätta situationen. Om det sociala stödet från arbetsledningen och 

kollegor inte finns, ökar risken för negativ stress som sedan i sin tur bidrar till utbrändhet. 

(Arbetsmiljöverket & Statiska centralbyrån, 2001:32). 
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Lockne hänvisar till professor Kristina Orh-Gomer som förklarar två typer av socialt stöd i sin 

forskning, hon menar att det dels finns djupa känslomässiga kontakter dvs. familj och nära 

och kära. Men sedan finns det kontakter som är av lite mer ytligare slag tex. arbetskamrater, 

grannar m.m. Orh-Gomer menar att det tycks vara det sociala nätverket som ökar förmågan 

att klarar av svårigheter och hantera stress. En studie gjordes där man följde mäns 

hälsotillstånd från att de fyllt 50 och 7 år framåt. Studien visade att lågt socialt stöd var en lika 

stor riskfaktor till att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar som rökning var.( Lockne, 1996:22-23). 

 

2.4 Jämförelse mellan kvinnlig och manlig stress. 

En studie angående stress och kvinnor vid Stockholms universitet fick fram ett uppmärksamt 

resultat, detta var att kvinnors stressnivå stiger efter jobbet medans männens stressnivå 

sjunker. ”Hemma tänker kvinnorna på jobbet, på jobbet tänker det på hemmet” (Lockne, 

1996:19). Kvinnor har svårt att koppla bort saker och tänker hela tiden på saker som är ogjort 

och måste göras. Lockne hänvisar till Ulf Lundberg som menar att om ett par ett får ett barn 

så ändras arbetsfördelningen oftast hemma. Från en hyfsat utjämning i hemmet när det gäller 

arbetsfördelningar och ansvar så blir det plötsligt att kvinnan får huvudansvaret och som 

måste hålla reda på allt men samtidigt sköta sitt arbete på jobbet.  Lundberg menar att det är 

därför man kan se likheten att många kvinnor arbetar deltid för att hinna med arbete och 

hemmet. (Lockne, 1996:21). Kvinnor är ofta mer stressade än vad men är och en av orsakerna 

till detta kan vara att de har större ansvar i hemmet men även större arbetsbörda. (Johansson, 

2007:43). 

 

Ohälsa ur ett könsperspektiv har studerats i större utsträckning och har visat att kvinnor 

arbetar deltid medan männen arbetar heltid. 1990 var det bland kvinnor lika vanligt att de var 

hemma och vårdade barn som när de själva var sjuka, medan bland männen var det åtta 

gånger vanligare att de var hemma sjuka än för vård av sjuka barn. (Hörte & Reinholdt, 

1998:25). Det finns även generella skillnader mellan kvinnlig och manlig tid, gränsen mellan 

arbetstid och fritid är tydligare för män än vad den är för kvinnor. Männens tid är vanligtvis 

som en linje, man tar en sak i taget med pauser emellan. Kvinnors tid är som rullande 

processer, när en aktivitet knappt slutat är det dags för en ny och många saker skall göras 

samtidigt med svårigheter att ta paus. Att kvinnor har både barn och jobb att tänka på och att 
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kvinnor har svårt att ta paus, kan vara faktorer till varför kvinnor upplever mer stress än män 

på vissa arbetsplatser (Olofsson, 2001:60).  

 

2.5 Jämförelse mellan kvinnor och män gällande krav. 

Om man tittar enligt arbetsmiljöverkets verksamhets rapport kan man se tio yrken där man 

arbetar under hög anspänning och saknar stöd från chefer och arbetskamrater. På första plats 

hos kvinnor ligger gymnasielärare och på andra plats grundskolelärare. Tittar man på männen 

så ser man även här att på första plats ligger gymnasielärare men grundskolelärare finns inte 

ens med på dessa tio yrken. (Arbetsmiljöverket & Statiska centralbyrån, 2001:7). Tempot och 

olika former av höga krav i ens arbete kan bidra till negativ stress och stora påfrestningar. 

1999 gjorde arbetsmiljöverket en undersökning vilka yrkesgrupper som upplevde dessa höga 

krav och undersökte skillnaden mellan kvinnor och män. De fyra frågorna som de utgick ifrån 

var om man var tvungen att dra in på sin lunch varje vecka, arbeta över eller ta med sig jobbet 

hem, så stressigt att man minst halva tiden inte hinner tänka på eller prata om något annat än 

sitt jobb och att arbetet kräver hela tiden koncentration och uppmärksamhet. Resultatet man 

fick av en sammanslagning av könen utifrån en mängd olika yrken var att grundskolelärare 

även här ligger på första plats med hela 90,8 procent. Detta resulterar i att denna 

yrkeskategori har högsta andelarna av höga krav i arbetet. (Arbetsmiljöverket & Statiska 

centralbyrån, 2001: 18-23). När endast kvinnorna undersöktes, blev resultatet även här att 

grundskolelärarna var mer utsatta för höga arbetskrav, med hela 93,1 procent. Rangordningen 

av yrken sattes efter index, höga krav. Resultatet blev att grundskolelärarna upplevde ha en 

stor arbetsbörda, stress, övertid, tar med sig jobbet hem, stora krav på koncentration i arbete, 

samt att det var svårt att prata om något annat än jobbet. Vid en liknande undersökning gjort 

för män, fann man att grundskolelärare kom på en tredje placering tillsammans med 

universitet och gymnasieskola med 74,9 procent. (Arbetsmiljöverket & Statiska centralbyrån, 

2001: 19-21).  

 

2.6 Jämförelse mellan kvinnor och män gällande socialt stöd 

I arbetsmiljöundersökningen ställs två frågor om just socialt stöd till olika yrkesgrupper. Och 

dessa två frågor var: 

 Får för det mesta inte/aldrig stöd och uppmuntran från chefer när arbetet känns 

besvärligt. 
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 Får för det mesta inte/aldrig stöd och uppmuntran från arbetskamrater när arbetet 

känns besvärligt. (Arbetsmiljöverket & Statiska centralbyrån, 2001:32). 

 Resultatet bland kvinnor var att grundskolelärare låg på tredje plats med 42,9 procent. Detta 

resulterar att nästan hälften av alla grundskolelärare har ett bristande socialt stöd i arbetslivet. 

När män undersöktes angående det sociala stödet, blev resultatet att gymnasielärarna, m.fl. 

var även här lågt placerade, det vill säga på en tredjeplats med 57,8 procent. 

(Arbetsmiljöverket & Statiska centralbyrån, 2001:33-36). När arbetsmiljöverket undersökte 

dessa yrkesgrupper ytterligare, men denna gång enbart om kvinnorna anser sig ha ett psykiskt 

påfrestande jobb så resulterade detta i att kvinnorna som arbetar som grundskolelärare låg på 

andra plats med 88, 7 procent. Gymnasielärare m.fl. hos kvinnorna låg tätt efter med 81,6 

procent. Undersökningen hos männen om psykiskt ansträngande jobb resulterade att 

universitet/gymnasie/-grundskolelärare låg på tredje plats med 72,8 procent. 

(Arbetsmiljöverket & Statiska centralbyrån, 2001:38-39). 

 

2.7 Jämförelse mellan kvinnor och män gällande sömnsvårigheter 

Ytterligare en undersökning som arbetsmiljöverket gjorde var om sömnsvårigheter. Ligger 

man vaken och tänker över arbetsproblem tyder detta på negativ stress som ökar 

sömnsvårigheter. Sömnsvårigheterna i sin tur kan leda till utmattning och utbrändhet. 

 Svårt att sova varje vecka därför att tankar på jobbet håller en vaken.  

(Arbetsmiljöverket & Statiska centralbyrån, 2001:55). 

Resultatet för kvinnor blev att grundskolelärarna var den yrkesgrupp som hade 42,2 procent. 

Hos männen låg gymnasielärarna med flera på en fjärde plats inom yrkeskategorin med 25,8 

procent. (Arbetsmiljöverket & Statiska centralbyrån, 2001:55-56).  

 

3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärare på olika grundskolor i Stockholms 

kommun upplever sin arbetsmiljö. Jag har utgått från tre mer preciserade frågeställningar.  



 

 

8 

 

 

3.1 Frågeställningar 

Hur upplever idrottslärare i grundskolan sin arbetsmiljö rent fysiskt och psykiskt?  

Upplever lärarna sin arbetsmiljö som stressframkallande? 

Kan man se några skillnader mellan män och kvinnor och mellan lärare med ett- ämneslärare 

och två- ämneslärare?  

Hur arbetar idrottslärarna för att motverka stress och påfrestningar i arbetet? 

4. Teoretiskt perspektiv 

4.1 Krav-kontroll modellen 

Professor Töres Theorell har forskat i många år om vad psykosociala faktorer i arbetsmiljön 

har för samband med tidig död och sjuklighet. Negativ stress på en arbetsplats är en riskfaktor 

för just detta. Är det höga krav på jobbet och att man inte kan påverka så mycket i arbetet 

bidrar detta till att man känner stress och psykisk påfrestning. Forskaren Robert Karasek och 

professor Theorell har en modell som kallas Krav-kontroll modellen som utgår från 

förhållandet mellan upplevda krav och upplevd kontroll i individens arbetssituation som är 

avgörande för om individen upplever negativ eller positiv stress.  Är det då få krav och hög 

kontroll på individens arbete så kommer detta att bidra till positiv stress som underlättar 

utvecklingen och inlärning. Ju större kontroll individen har desto mera krav kan individen ta 

på sig utan att detta leder till negativa konsekvenser. Om det är höga krav och hög kontroll är 

arbetssituationen aktiv. Är det låga krav och hög kontroll är det en avspänd arbetssituation. Är 

det höga krav och låg kontroll är det en spänd arbetssituation och om det är låga krav och låg 

kontroll är det en passiv arbetssituation. Kontroll definieras som självbestämmande, att 

egenkontroll är tillgänglig och variation finns i arbetsuppgifterna. Förutom krav och kontroll 

så finns det en tredje faktor som kompletterar dessa faktorer, detta är det sociala stödet. (Levi, 

2005:62-64).  ” Inte gott för människan att vara allenna” (Levi, 2005:63).  

Detta citat hänvisar Levi från Bibeln, som menar att sedan människan kom till på jorden har 

vi levt i flockar och i samverkan med andra människor. Vi behöver få beröm, feedback, 

samarbete med andra människor för att få uppleva ett välbefinnande. Vi behöver goda sociala 

nätverk för att skydda individer och grupper mot olika negativa påfrestningar. (Levi, 

2005:63). 
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Figur 1. Modell som beskriver förhållandena mellan positiv och negativ stress på 

arbetsplatsen. 

 

 

Krav - Kontroll modellen av Karasek och Theorell.  

 

5. Metod 

Metoden som användes i studien gjordes med semistrukturerade intervjuer, där frågorna var 

bestämda. Detta ger friare samtal mellan intervjuaren och respondenterna. Genom att 

intervjua får man delaktighet av individernas sociala miljö. Intervjuaren är inte lika bunden 

vid att ställa frågorna i exakt samma ordning beroende på situationen och gör att följdfrågor 

kan ställas om svaret inte anses besvara frågan, samt om intervjuaren vill veta mer ingående. 

Intervjuaren får en bredare bild med flera dimensioner än om intervjuaren använt sig utav 

standardiserade frågor. (Ahrne & Eriksson- Zetterquist , 2011:39-40).  För att vidare bygga 

denna studie har stöd i litteratur och teorier används som en del av den valda metoden 

förutom intervjuerna.   

 

5.1 Genomförande  

För att få tag på intervjupersoner användes internet och sökmotorn google. Från google sökte 

jag mig till skolornas hemsidor för att sedan få reda på idrottslärarnas mailadresser. E- post 

sändes där förfrågningar på intervjuer tillkom. Via e-post ställdes frågan om de skulle kunna 
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tänka sig ställa upp på en intervju men sedan hur länge de arbetat som idrottslärare. 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefonen och sedan transkriberade utvalda delar ur 

intervjuerna som var relevanta för studien. Innan intervjuerna började tillfrågades 

respondenterna om deras samtycke med inspelning. Mobiltelfonen valdes på grund av antalet 

få respondenter. (Ahrne &Eriksson- Zetterquist , 2011:53). Intervjuerna tog från 30 till 40 

minuter och detta beroende på hur pass utförligt respondenterna svarade. De respondenter 

som inte svarade utförligt hade en viss avsedd tid för vår intervju och ett tidschema att följa. 

Medan de respondenter som svarade utförligt inte alls verkade ha bråttom och inte lika jäktigt 

tidschema. Miljön runt omkring påverkade även också respondenternas svar, då en tyst miljö 

helt själva gav mer utförligare svar än en miljön i ett pratigt arbetsrum med fler pedagoger i 

närheten.  

 

5.2 Urval 

Sex intervjuer gjordes därav tre idrottslärare är män och tre idrottslärare är kvinnor. Fyra av 

dessa idrottslärare är ett ämnes lärare och två utav dessa idrottslärare som intervjuades är två 

ämnes lärare. Alla lärare är behöriga i ämnet och har utbildat sig på GIH. Lågstadielärare 

valdes att intervjuas eftersom jag själv skall utbilda mig till detta och vet att barn i yngre 

åldrar kan vara väldigt högljudda och ansåg detta som det mest intressanta att undersöka. Det 

blev främst idrottslärare som jobbade själv på skolan men även två som hade kollegor i 

idrottsundervisningen. Respondenterna valdes ut efter hur länge de arbetat som idrottslärare 

samt utifrån hur länge de jobbat. I denna studie inriktades det på idrottslärare som arbetat i 

detta yrke i 15-20 år. Respondenterna valdes även ut efter kön, där tre män och tre kvinnor 

valdes ut för att kunna få en jämförelse mellan könen.   

 

5.3 Tillförlitlighet 

Vad jag hade kunnat göra annorlunda i denna studie var att istället använt mig utav 

kvantitativa metoder, i form av enkäter. Ju längre jag kom i mitt uppsatsskrivande ju mer 

märkte jag hur intressant det hade kunna blivit om jag hade haft mer medverkande 

idrottslärare. Nu kan jag se skillnader mellan manligt och kvinnligt och mellan ett och två- 
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ämneslärare, men i denna studie på grund av för få medverkande kan jag inte dra några 

generella slutsatser som jag hade velat. 

 

De lärare jag intervjuat har varit representativa och hade tur att de arbetat länge i yrket och 

var positiva till att dela med sig utav sina erfarenheter och tankar. Att den semistrukturerade 

intervjun varit den bästa för min studie anser jag, eftersom jag har fått ut de svaren jag velat 

ha och har kunnat styra mina frågor så att jag fått relevanta svar.  

 

5.4 Forskningsetiska principer 

Enligt forskningsetiska principerna inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

(2009) så har de tagit fram fyra krav som en forskare måste tänka på för att skydda de 

individer som är involverade. Denna studie utgick ifrån vetenskapsrådets riktlinjer och fyra 

krav användes som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjande kravet.  Gällande informationskravet informerades respondenterna om studiens 

syfte och att denna intervju är frivillig samt att de när som helst kan bryta intervjun. 

(Vetenskapsrådet:7) Vad gällande samtyckeskravet så krävdes ett godkännande för att 

genomföra de tänkta intervjuerna från deltagarnas sida. Det har mottagits per e-post. Ingen 

tredje part behövde godkänna deras deltagande, det vill säga, lärarna är vuxna individer och 

kan bestämma över deras val. (Vetenskapsrådet:9). Gällande konfidentialitetskravet var 

respondenternas personuppgifter inte angivna någonstans i undersökningen. Deltagarna 

lämnas därmed anonyma och ingen kan ta del av denna information. (Vetenskapsrådet:12). 

Det sista kravet som togs up var nyttjande kravet. Deltagarna fick information om att alla 

åsikter och synpunkter skulle vara avsedda för studiens syfte (Vetenskapsrådet:14). 

 

6. Resultat 

Resultatet är baserat på intervjuer som gjorts på sex idrottslärare som arbetar på grundskolor i 

Stockholms kommun. Benämningarna på idrottslärarna jag intervjuat är lärare 1 till 6. Lärare 

1 och 2 är män och två-ämneslärare och lärare 3 till 6 har endast idrottsundervisning. Lärare 3 

är man medan de resterande lärare 4, 5 och 6 är kvinnor. Lärarnas benämningar i texten är L1- 

L6. 
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6.1 Arbetsmiljö 

Idrottslärarna upplevde att deras arbetsmiljö var bra. Två av de sex idrottslärarna hade inget 

att klaga på eftersom de hade fått nyrenoverade idrottshallar med egna arbetsrum och en 

vilosäng, samt egen dusch och litet kök. De övriga fyra idrottslärarna ansåg att arbetsmiljön 

var okej men damm och dålig ventilation var två aspekter som de vantrivdes med.  

Arbetsrummen hade inga fönster. Därför kunde de lätt få huvudvärk om de hade suttit där för 

länge.  

 

-Jag brukar sitta med de andminstrativa uppgifterna hemma, eftersom om man spenderar två 

timmar i mitt arbetsrum känns det som att ha suttat i en bastu för länge utan att fått 

tillräckligt med syre. (L 6) 

 

Idrottshallarna för de fyra idrottslärarna som inte upplevde den fysiska arbetsmiljön som 

positiv var något äldre. I hallarna kände man en viss lukt, som gjorde att man skulle kunna 

behöva vädra efter varje lektion för att få ny fräsch luft. Hallbelysningen hos de fyra 

idrottslärarna var inte heller det bästa och detta var en bidragande faktor till trötthet. De 

kvinnliga idrottslärarna har drabbats av arbetsskador från sitt arbete och lider av framförallt 

av huvudvärk och sömnsvårigheter och har värk i axlar, rygg och drabbats av knäskador. De 

manliga idrottslärarna lider även av huvudvärk men har inte sömnsvårigheter, L3 lider även 

av knäskador och värk i axlar men inte i lika stor omfattning som hos kvinnorna. Alla 

idrottslärare hade problem med röst och förlorar den helt ett par gånger per år. De anser ha 

fått en hesare röst och kan inte komma upp till det tonläge de brukade ha. Alla hade problem 

med hörseln, därav tre har fått diagnosen tinnitus på grund av sitt arbete som idrottslärare. L1 

och L2 som är två-ämneslärare led inte av lika stora arbetsskador i jämförelse med de övriga 

fyra idrottslärare som endast hade idrottsundervisning.  

 

6.2 Stress 

Samtliga idrottslärare upplevde stress på sin arbetsplats. L1 och L2 upplevde endast positiv 

stress då de gillar att det händer mycket och  att de får varierande uppgifter genom att de både 

har idrott och matematik. L3, L4, L5 och L6 upplevde också positiv stress men främst 

negativ. Idrottslärare L3, L4, L5 och L6 är ett- ämneslärare och som är ensamma idrottslärare 

på sina respektive skolor, upplever stress och måste därmed ta med sig arbetet hem, där de 
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tillbringar många sena kvällar. De tar knappt ut sina luncher för det finns alltid något att göra. 

De känner att de har höga krav på sig och vill att alla barn skall trivas på idrotten och därför 

behövs det planeras extra mycket. Dessa idrottslärare upplevde också att rasterna de har, 

oftast går ut på att ta hand om barnen i duschrummen.  L6 menar: 

 

-Har jag rast så blir det oftast att den rasten går till att titta till barnen så att alla duschar, att 

alla klär på sig och inte glömmer något. Duschrummen kan vara den plats där det 

förekommer mobbning så därför är det viktigt att en pedagog är där. Jag kan även uppleva 

stress när något går fel, då har jag ingen som kan rycka in och hjälpa till för jag är ensam 

idrottslärare på skolan. Så gör något barn sig illa så måste jag ringa upp till skolan eller ta 

hand om skadan i idrottshallen så jag har uppsikt över de andra barnen. Stressande för att 

jag är ganska långt bort från skolbyggnaden så det känns lite oroande ifall något akut skulle 

hända. 

 

Dessa tre kvinnliga idrottslärare upplevde de extra stressigt under aktivitetsdagar och valfria 

dagar, när de måste placera alla pedagoger på sina respektive skola, till aktiviteter där de 

passar bäst. De kvinnliga idrottslärarna tog på sig mycket hem, framför allt de som eleverna 

anförtror sig till dem om. 

 

6.3 Negativ stress och stressorer 

Stressorerna som idrottslärarna upplevde hos kvinnorna var för höga krav, administrativt 

arbete, duschrumsvakt, utvecklingssamtal och socialt stöd. Hos männen var det främst 

administrativt arbete och utvecklingssamtal. De tre ensamma kvinnliga idrottslärare upplevde 

att det var väldigt höga krav som förväntades på dem och att de knappt hade tid för raster. Det 

adminstrativa arbetet fick man ta hem och detta blev en bidragande faktor till stress.  Den 

manliga idrottsläraren L3, delade inte samma uppfattning, trots att han också var ensam 

idrottslärare. Lärare L1, L2 och L3 menade att de hade stora möjligheter att ändra sitt schema 

och planera om något i sitt arbete. Denna möjlighet till att påverka mer fanns tack vare att det 

jobbat länge på respektive skola. De kvinnliga idrottslärarna ansåg att de hade valfritt att välja 

stoff och kunna välja lektionsplaneringar, men de ansåg inte att de kunde ändra på tidschemat, 

trots att de hade arbetat lika länge som de manliga lärarna.  
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6.4 Socialt samspel 

Två- ämneslärarna upplevde att de hade ett bra samspel mellan skolledning och 

arbetskollegor. De träffade sina arbetskollegor och skolledning nästan varje dag och menade 

att de hade gott om tid att samtala med andra pedagoger om det skulle behövas. Knepigare var 

det för ett- ämneslärarna som var ensamma idrottslärare och inte hade några kollegor att 

samtala med. Dessa fyra saknade samspelet mellan skolledning och övrigt samspel med de 

övriga pedagogerna. Idrottslärarna hann inte ta rast i personalrummet, eftersom idrottshallarna 

låg ganska långt bort från den övriga skolbyggnaden. De upplevde även att det sociala stödet 

inte fanns. Idrottslärare L6 menar: 

 

-Har man en väldigt tuff dag och det man har haft lektioner som helt spårat ut känner man sig 

värdelös. Efter en sådan dag skulle man gärna haft en kollega att kunna sätta sig ner med och 

prata om allt. Men eftersom jag inte har någon blir det oftast att man går hem och grubblar 

på det eller talar om det för gubben sin. Men har man ingen gubbe eller någon nära vän kan 

jag tänka mig att det blir jäkligt tufft..  

 

Kvinnorna som var ensamma idrottslärare på skolan upplevde det sociala stödet som väldigt 

viktigt. De saknade någon att samtala med och bolla sina tankar med. Den manliga ett- 

ämnesläraren upplevde det inte alls lika jobbigt och menade vidare att han inte tänkte så 

mycket på det sociala utan fick ut så mycket av barnens närvaro. De manliga två- 

ämneslärarna ansåg att det inte fanns några som helst problem med det sociala 

stödet/samspelet.  

 

6.5 Motverka stress 

Alla använder mikrofon och öronproppar. Dessa hjälpmedel hjälpte idrottslärarna i deras 

dagliga arbete mot skadligt buller som förebyggs samt att och röstansträngningar också 

motverkas. Männen som sov väldigt bra på nätterna kände inte att det behövde några åtgärder 

för stress. Medans kvinnorna upplevde väldigt mycket stress att de var tvungna att avgränsa 

sig själva och inte ta på sig för mycket arbete hem. Att de försökte slappna av hemma och 

göra avslappningsövningar var det några kvinnor som försökte göra regelbundet.  
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7. Resultatdiskussion  

Utifrån resultatet har de kommit fram att idrottslärare upplever stress i sitt arbete och på sin 

arbetsplats. Den ackumulerade stressen har både med den fysiska arbetsmiljön och den 

psykosociala miljön att göra. Idrottsläraryrket är fysiskt krävande som gör så att rygg, nacke 

samt axelpartierna lätt kan ta skada av de olika momenten som idrottslärarna måste ta del av. 

(Berg & Roks, 2010:15). Vid dessa partier hade kvinnorna problem och har arbetsskador som 

de hade fått åtgärda genom operation. Eftersom idrottslärare är fysiskt aktiva väldigt ofta blir 

då träning mer ohälsosam än hälsosam vissa gånger. (Johansson, 2007:9). Att de kvinnliga 

idrottslärarna upplevde mer arbetsskador än de manliga, kan vara ett tydligt tecken på 

skillnaden mellan kvinnans och männens kroppsuppbyggnad. Männen är uppbyggda på ett 

annat sett och är oftast fysiskt starkare än kvinnorna. Men genom hjälpmedel som till 

exempel, redskap på hjul etc. underlättar dessa mot arbetsskador.  

 

Stressorerna som idrottslärarna ansåg vara i den fysiska arbetsmiljön var främst buller, ljud 

och ljus. De idrottslärare som endast hade ett ämne upplevde huvudvärk och trötthet på grund 

av den dåliga ventilationen och belysningen som fanns i idrottshallarna. Men två av dessa 

idrottslärare hade nybyggda idrottshallar som gjorde att dessa stressorer minskade. Två- 

ämneslärarna upplevde inte dessa fysiska stressorer i deras arbetsmiljö som stressande, utan 

upplevde mer positiv stress under idrottsundervisningen. Detta resulterar att två-ämneslärarna 

upplevde en variation i arbetet och står inte hela dagarna i idrottshallen utan även i klassrum 

där ventilation och ljus är annorlunda.  

 

Vad det gäller de psykosociala stressorna ansåg de manliga idrottslärarna att 

utvecklingssamtal och administrativa uppgifterna ansågs som mest stress framkallande. De 

kvinnliga idrottslärarna ansåg att höga krav, administrativt arbete, duschrumsvakt, 

utvecklingssamtal och socialt stöd var mest stress framkallande. Även här kan detta bero på 

att de manliga två-ämnes lärarna har kollegor på idrotten och där av kan de hjälpa varandra 

med dessa faktorer och kan bolla tankar med varandra. De ensamma idrottslärarna, den 

manliga och de kvinnliga upplever att kraven är för höga och de saknar det sociala stödet från 

arbetskollegor. Här kan jag koppla till Karasek och Theorells krav- kontroll modell där 

idrottslärarna som är ensamma upplever högre krav då de inte har någon kollega att kunna 

avlasta problem till och känner att de inte har något stöd. Detta leder till stress samt att 

idrottslärarna upplever beslutsutrymmet som lågt prioriterad. Detta bidrar till negativ stress. 
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Lärarna anser att de kan bestämma i stor utsträckning och har även möjlighet att välja sina 

lektionsplaneringar. Ibland upplever de att i vissa moment skulle det behövas vara två 

pedagoger vid tillexempel betygsättning. En bidragande faktor till en negativ stress kan också 

vara brist på resurs personal.   

 

Bristen på det sociala stödet från skolledningen och arbetskollegor, var en stor bidragande 

faktor till stress enligt de kvinnliga idrottslärarna. Två- ämneslärarna ansåg att det sociala 

stödet fanns där och att tid för dialog med både arbetskollegor och skolledning var 

närvarande. Detta resulterar i att två-ämneslärarna rörde sig mer fritt och befann sig oftare i 

skolbyggnaderna, tack vare att de både hade praktisk och teoretisk undervisning. Ett- 

ämneslärarna befann sig däremot sällan i skolbyggnaden och en känsla av ensamhet och 

isolering fanns närvarande. De kvinnliga lärarna påpekade att idrottshallen var placerad för 

långt bort från skolbyggnaden och om det skulle behövas akut hjälp fick de ta mer ansvar än 

vad de kanske skulle klara av. Detta ansåg de vara ytterst stressande. En koppling till 

Karaseks och Theorells modell kan göras här, om de ensamma idrottslärarna som upplevde 

för stora krav, brist på personal och det viktiga sociala stödet som saknades. Om det sociala 

stödet skulle ha upplevts som positivt, skulle den ha bidragit till en bättre hantering av den 

negativa stressen som de ensamma idrottslärarna påpekade i intervjun. (Levi, 2005:63). 

 

På vilket sätt idrottslärarna motverkar sin stress, var det främst kvinnorna som kunde svara på, 

eftersom de upplevde dessa stressorer mer än männen. Att försöka sänka ljudnivån och 

använda headset och specialgjutna öronproppar användes mest för att motverka dessa 

påtagliga yttre stressorer. Männen använde inte alls dessa hjälpmedel i samma utsträckning. 

Vad detta kan bero på kan vara att två-ämneslärarna spenderar hälften av sin tid i 

idrottshallen, medan ett- ämneslärarna spenderar hela sin arbetstid där. En annan tydlig orsak 

till stress enlighet med tidigare forskning gällande manlig och kvinnlig stress, har kunnat 

påvisa att kvinnor stressar betydligt mer än män, samt att de tar en större del av 

huvudansvaret i hemmet. När kvinnorna då kommer till arbetet klarar de inte av ytterligare 

stress (Lockne, 1996) Annan forskning visar att kvinnor har svårare att ta paus och kan lätt ta 

på sig för mycket tills dem upptäcker att de drabbats av negativ stress. (Olofsson, 2001:60). 

Arbetsmiljöverket (1999) påpekade att kvinnor drabbas dubbelt så mycket av sömsvårigheter 

än vad män gör. När man känner att man sovit dåligt kan detta vara stressrelaterad, huvudvärk 
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och att man blir extra känslig för ljud och ljus. Detta indikatorer förklarar varför kvinnliga 

idrottslärare använder sig mer av hjälpmedel än de manliga lärarna. 

 

Jämför man resultatet från denna studie med tidigare forskning från ett examensarbetet från 

Malmö högskola, kan man se ganska snarlika resultat. Deras kvantitativa forskning visade att 

idrottslärarna upplevde stress och att de var sex stressorer som främst var orsakerna till detta. 

Dessa sex stressorer var även här snarlika med denna studie förutom att 

resursbegränsningarna inte stämde överens med denna studies resultat. Även de fysiska 

kännetecknarna trötthet och huvudvärk stämde in på denna studies resultat likaså det pysiska 

kännetecknet sömnsvårigheter upplevde även mina kvinnliga idrottslärare. Jämför man detta 

med arbetsmiljö verkets undersökning (2001) så resulterar även detta till att mina kvinnliga 

intervjupersoner drabbas av sömnsvårigheter i högre grad än vad mina manliga 

intervjupersoner gör. Jämför man med Kokkinos (2007:239) så kan man även här se likhet då 

uppförande och tidsbrist ansågs vara två bidragande faktorer till stress.  

 

 8. Metod diskussion  

Valet av kvalitativa metoder har fungerat bra för denna undersökning. Intervjuerna har varit 

väldigt givande samt att ha fått tagit del av intervjupersonernas vardag och fått mycket långa 

samtal och information har varit väldigt intressant. Respondenterna har givit mig ett otroligt 

varmt bemötande och har varit väldigt positiva. Under intervjuerna användes följdfrågor för 

att få mer utvecklade svar och givande resultat och detta har respondenterna inte upplevt som 

negativ snarare positivt. Den kvalitativa metod som använts har bidragit till intressanta 

resultat och jag har fått tagit del av idrottslärarnas vardagliga arbeten. Hade jag använt mig 

utav kvantitativa metoder hade fler medverkande idrottslärare kunnat delta och hade troligtvis 

fått mer resultat samt att man troligtvis hade sett skillnader mellan mannligt och kvinnligt 

samt ett och två ämneslärare. Nu har jag fått resultat mellan ett och två ämnes lärare samt 

mellan kvinnligt och manligt men skulle varit spännande att se vilka resultat och slutsatser 

man kan dra när fler idrottslärare medverkar.  
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9. Fortsatt forskning 

Som fortsatt forskning skulle jag vilja utveckla min studie mer och använda mig utav 

kvantitativa intervjuer för att få mer resultat och kunna se mer skillnader. Möjligtvis skulle 

jag vilja inrikta mig mer på stress då litteratur och studier inte finns tillräckligt om 

idrottslärarnas arbetsmiljö. Jag skulle då vilja undersöka mer om man kan se några 

könskillnader när det gäller stress i idrottslärarnas arbetsmiljö samt skillnader mellan ett och 

två ämneslärare i idrott och hälsa. 

 

10. Slutsats 

Utifrån denna studie framgick det att idrottslärarna ansåg sin arbetsmiljö som bra men att de 

upplevde stress, positiv men främst negativ. Detta berodde främst på den psykosociala miljön 

men även pga. den fysiska arbetsmiljön. ”Hemma tänker kvinnorna på jobbet, på jobbet 

tänker det på hemmet” (Lockne,1996:19). Att de kvinnliga respondenterna upplevde mer 

stress i arbetet än de manliga respondenterna kan jag inte dra några generella slutsatser till, då 

de sex idrottslärare inte kan representera alla idrottslärare i Stockholm. Men om det är så att 

alla kvinnor tänker på hemmet när det jobbar och tar på sig mer ansvar hemma än männen, så 

resulterar detta säkerligen till mer stress på arbetet för kvinnorna i jämförelse med männen. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

I bilagan Litteratursökning ska du återge de sökningar du har gjort för att hitta tidigare 

forskning inom ditt ämnesområde. Litteratursökningen ska finnas med som en bilaga i din 

uppsats. 

 

Syftet med att redovisa litteratursökningen är att läsaren av ditt arbete ska kunna återskapa 

dina sökningar och på så sätt kunna hitta intressanta dokument. Redovisningen hjälper också 

läsaren att kunna bedöma om du sökt på relevanta ämnesord utifrån dina frågeställningar och 

om du genomfört sökningarna på ett bra sätt.  

 

Använd denna mall när du gör din bilaga. Det gör ingenting om bilagan blir längre än en sida. 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur idrottslärare på 

olika grundskolor i Stockholms kommun upplever stress i sin arbetsmiljö. Jag har utgått från 

tre mer preciserade frågeställningar. 

  

 Hur upplever idrottslärare i grundskolan sin arbetsmiljö rent fysiskt och psykiskt?  

 Upplever lärarna sin arbetsmiljö som stressframkallande? 

 Kan man se några skillnader mellan män och kvinnor och mellan lärare med 

ettämneslärare och tvåämneslärare?  

 Hur arbetar idrottslärarna för att motverka stress och påfrestningar i arbetet? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Arbetsmiljö, idrottslärare, fysisk arbetsmiljö, psykosocial miljö, stress, stressorer,   
 

 

Var har du sökt? 
 GIH:s bibliotekskatalog, stadsbiblioteket, Stockholms universitet, Google Scholar,  

 

Sökningar som gav relevant resultat 



 

 

 

 

 

 

Kommentarer 
Att hitta material om den fysiska arbetsmiljön var nästan intill omöjligt. Jag fick ändra 

intiktning på mitt arbete och ha mer om den psykosociala miljön, stress, stressorer etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till idrottslärare på grundskolan om arbetsmiljö, stress och skador. 

 

Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 

 

Hur stor del av din tjänst arbetar du som idrottslärare, annat ämne? 

 

Upplever du någon form av stress i ditt arbete? 

 

Har du rast mellan lektionerna? 

 

Har lång lunchrast har du? Hinner du alltid ta din lunchrast? 

 

Tar du med dig ditt arbete hem? 

 

Upplever du att du har lagom krav på dig?  

 

Känner du att du har möjlighet att påverka arbetsschema, arbetsinnehåll? 

 

Hur upplever du den fysiska arbetsmiljön? Idrottshall, ventilation, arbetsrum? 

 

Hur upplever du det sociala samspelet mellan arbetskollegor, skolledning? 

 

Har du drabbats av någon form av arbetsskada under ditt arbete som idrottslärare? Detta kan  

vara förslitningsskador, arbetsolyckor etc. I sådana fall i vilken, vilka kroppsdelar? 

 

Har du lidit av sömnsvårigheter på grund av ditt arbete? 

 

Använder du dig av något hjälpmedel under dina lektioner? T.ex. öronproppar, head-set, 

visselpipa? 

 

 


