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Förord 
 

Det har varit mycket intressant och lärorikt att genomföra denna studie. Vi har fått en ny 

insikt i hur det ser ut att arbeta som lärare i idrott och hälsa och hoppas att denna studie ska 

bidra till en större förståelse för läraryrket, framförallt för de personer som funderar på att 

utbilda sig till lärare inom ämnet idrott och hälsa.  

 

Vi har valt att delvis dela upp de olika områdena för att effektivisera arbetet. Sammanfattning 

på svenska och engelska skrevs av Emmie, inledning är gemensamt skriven. Bakgrund var ett 

område som till stora delar skrevs av Emmie, Malena fokuserade då på forskningsläget. 

Emmie ansvarade för metoddelen där vissa delar är skrivna av Malena. Resultat och 

diskusson är gemensamt skrivna. Även om en uppdelning gjordes så innebär inte detta att en 

av oss tog på sig ett större ansvar än den andra. Alla delar diskuterades oss emellan för att 

möjliggöra ett idéutbyte och för att slutligen färdigställa studien.    

 

Vi vill i detta avsnitt passa på att ägna ett stort tack till vår handledare Pia Lundquist 

Wanneberg, som har varit ett stort stöd under skrivandets gång. Vi vill även tacka de 

intervjuade lärarna i idrott och hälsa som har gjort denna studie möjlig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien var att undersöka hur gymnasielärare i idrott och hälsa upplever sin 
arbetssituation och hur de nyexaminerade lärarna gör för att hantera den. Studiens 
frågeställningar var: Vilka stressorer upplever lärare i idrott och hälsa i yrket? Hur hanterar 
lärarna i idrott och hälsa dessa stressorer? Vilka skillnader och likheter finns det mellan 
nyexaminerade lärare i idrott och hälsa och de med mer erfarenhet i hur de hanterar dessa 
stressorer? Upplevs arbetssituationen bli bättre efter en längre tid i yrket? 
 
Metod 
 
Metoden som användes var en kvalitativ metod genom intervjuer, eftersom individens 
verklighet, det vill säga det upplevda, var av centralt intresse. Studien utgår från 8 stycken 
halvstrukturerade intervjuer där fyra respondenter har mindre än två års erfarenhet i läraryrket 
och fyra stycken har minst 7 års erfarenhet. Samtliga intervjuer har spelats in på en diktafon 
och sedan transkriberats. Resultatet är analyserat med inspiration från en hermeneutisk ansats 
och utifrån Passer och Smiths teoretiska modell gällande copingstrategier. Utifrån denna 
ansats har teman analyserats fram som anses vara stressorer och på arbetsplatsen och därefter 
hanterandet av dessa. Diskussion och resultat kan kopplas samman med teoretisk referensram 
samt tidigare forskning. 
 
Resultat 
 
Resultatet visar att lärare i idrott och hälsa upplever sin arbetssituation som något stressande. 
Följande stressorer är märkbara i arbetssituationen och är också de som behöver hanteras: 
administrativt arbete, mentorskap, pedagogiskt arbete samt förutsättningar. De nyexaminerade 
lärarna i idrott och hälsa hanterar dessa stressorer genom att använda olika copingstrategier 
utifrån Passer och Smiths teoretiska modell, det vill säga: problemfokuserad coping, 
emotionsfokuserad coping och sökande efter socialt stöd. Inga större skillnader i hur mer 
erfarna lärare i idrott och hälsa använder för copingstrategier är anmärkbara. Dock verkar mer 
erfarna lärare i idrott och hälsa reflekterat mer över deras arbetssituation och också erfara 
frånvaron av socialt stöd från ledning i högre grad. Arbetssituationen upplevs alltså inte bli 
bättre med åren, resultatet tyder snarare på att det är användandet av rätt copingstrategier för 
det stimuli som personen utsätts för som är avgörande för hur lärare i idrott och hälsa 
upplever sin arbetssituation.   
 
 
Slutsats 
 
Slutsatser efter avslutad studie är att lärare i idrott och hälsa upplever arbetssituationen som 
rolig och inspirerande, men samtidigt stressig under vissa perioder. De nyexaminerade lärarna 
i idrott och hälsa hanterar sin arbetssituation genom att använda olika copingstrategier utifrån 
Passer och Smiths modell, i vilka den medvetna återhållsamheten, accepterande och 
känslomässigt stöd verkar vara de viktigaste från varje kategori.   

 
 
 



 
 

Abstract 
 

Aim 
 
The aim of this study was to examine how Physical Education teachers in upper secondary 
school experience their working situation and what strategies they use in order to deal with it. 
This was approached through the following research questions: Which type of stressors 
experience Physical Education teachers? How do the teachers deal with these stressors? What 
differences and similarities are evident between newly graduated Physical Education teachers 
and those with more experience in the dealing of stressors? Does the working situation 
experienced as becoming better after some years within the profession?  
 
Method 
 
The method used is a qualitative approach through interviews, which was chosen because the 
field of interest was to study the experienced, that is, the reality of the individual. The study is 
based on eight semi-structured interviews in which four respondents have less than two years 
experience in the teacher profession and the other four have at least seven years of experience. 
The interviews were recorded on a Dictaphone and later transcribed. The results are analyzed 
with inspiration from a hermeneutic approach and through Passer and Smith’s theoretical 
model concerning coping strategies. By using this method it was possible to take out and 
analyze different themes that are seen as stressors in the working situation and thereafter 
analyzing the dealing of these stressors. Furthermore, the discussion and the results can be 
correlated with theoretical framework and previous research.   
 
Results 
 
The results show that Physical Education teachers experience their working situation as 
somewhat stressful. The following stressors are evident in their working situation and need to 
be dealt with: administrative work, the coaching of students, the pedagogical work and the 
conditions of the school. The newly graduated Physical Education teachers deal with these 
stressors by using different types of coping strategies according to Passer and Smith’s 
theoretical model, that is: Problem- focused coping, Emotion-focused coping and seeking 
social support. Furthermore, no greater differences are evident in the coping strategies that are 
used between more experienced teachers. Although more experienced teachers appear to be 
reflective and experience absence of social support from the leading in a higher degree. In 
other words, the experienced working situation does not seem to become better after some 
years. Rather, it is the using of suitable coping strategies for the stimuli the person exposes for 
which determines how Physical Education teachers will experience their working situation.       
   
 
Conclusion 
 
In conclusion, Physical Education teachers experience their working situation as fun and 
inspiring, however somewhat stressful at some periods. The newly graduated teachers deal 
with their working situation by using different types of coping strategies according to Passer 
and Smith’s model, in which exercising restraint, acceptance and emotional support seem to 
be of most value from each category. 
 



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 Inledning .................................................................................................................................. 1 
1.1 Introduktion ...................................................................................................................... 1 
1.2 Bakgrund .......................................................................................................................... 2 

1.2.1 Stress ......................................................................................................................... 2 
1.2.3 Lärarens arbetsmiljö .................................................................................................. 4 
1.2.4 Stresshantering i lärarutbildningen ............................................................................ 4 
1.2.5 Arbetsmiljölagen ....................................................................................................... 4 

1.3 Forskningsläge ................................................................................................................. 5 
1.3.1 Lärarens arbetssituation ............................................................................................. 5 
1.3.2 Den nyexaminerade läraren ....................................................................................... 6 
1.3.3 Sammanfattning av forskningsläge ........................................................................... 8 

1.4 Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................... 8 
1.4.1  Coping ...................................................................................................................... 9 
1.4.2 Coping på arbetsplatsen .......................................................................................... 10 

1.4 Syfte och frågeställningar ............................................................................................... 12 
2 Metod .................................................................................................................................... 12 

2.1 Val av metod .................................................................................................................. 12 
2.2 Procedur ......................................................................................................................... 13 
2.3 Urval ............................................................................................................................... 13 
2.4 Utformande av intervjuguide ......................................................................................... 15 
2.5 Analysverktyg ................................................................................................................ 16 

2.5.1 Meningskoncentrering utifrån en hermeneutisk ansats ........................................... 16 
2.5.2 Coping ..................................................................................................................... 17 

2.6 Validitet och Reliabilitet ................................................................................................ 18 
2.7 Forskningsetisk diskussion ............................................................................................. 19 

3.  Resultat ................................................................................................................................ 19 
3.1 Stressorer på arbetsplatsen och hur de upplevs .............................................................. 20 

3.1.1 Administrativt arbete ............................................................................................... 20 
3.1.2 Mentorskap .............................................................................................................. 21 
3.1.3 Pedagogiskt arbete................................................................................................... 22 
3.1.4 Förutsättningar ........................................................................................................ 23 

3.2 Copingstrategier ............................................................................................................. 24 
3.2.1 Administrativt arbete ............................................................................................... 24 
3.2.2 Mentorskap .............................................................................................................. 27 
3.2.3 Pedagogiskt arbete................................................................................................... 28 
3.2.4 Förutsättningar ........................................................................................................ 29 
3.3 Sammanfattning av resultat ........................................................................................ 30 

4. Sammanfattande diskussion ................................................................................................. 31 
4.1  Den upplevda arbetssituationen .................................................................................... 32 
4.2 Stressorer ........................................................................................................................ 34 
4.3 Copingstrategier ............................................................................................................. 35 
4.4 Skillnader och likheter mellan de båda grupperna ......................................................... 38 
4.5 Slutsats ........................................................................................................................... 40 
4.6 Vidare forskning ............................................................................................................. 40 
4.7 Metoddiskussion............................................................................................................. 41 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 45 
Bilaga 2 .................................................................................................................................... 47 
Bilaga 3 .................................................................................................................................... 48 



 1

1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

Det finns nog inte många i dagens samhälle som ifrågasätter vikten av en kompetent lärare, en 

lärare som finns där för eleverna och som kan bidra till elevernas allsidiga utveckling 

(Skolverket 2011, s. 6). Det är emellertid ingen nyhet att dagens lärare är stressade. Utöver 

tiden som sker i klassrummet/idrottshallen inkluderar arbetsuppgifterna rättning av prov, 

planeringstid, skriva omdömen och åtgärdsprogram med mera. En artikel från 2007 

(Andersson, B) visar att lärare är ett av de yrken där personalen känner en stark pliktkänsla. 

Detta innebär i sin tur att lärare är en yrkeskategori med hög sjuknärvaro. Det vill säga, de 

arbetar trots att de är sjuka. En artikel från Välfärd (2010) visar att mer än hälften av de 

manliga och mer än två tredjedelar av de kvinnliga grundskolelärarna arbetar över, drar in på 

lunchen eller tar med arbetet hem. En undersökning av Lärarnas riksförbund (2003, s. 19) visar 

att mindre än hälften av lärarna är nöjda med tiden för raster och endast ungefär en tredjedel av 

lärarna är nöjda med tiden för lunchrast. Skoljobb (2012) skriver att statistik från SCB visar att 

var sjätte nyexaminerad lärare lämnar läraryrket.  

 

Trots den negativa trenden i statistiken anses yrket vara roligt och värdefullt. Skolverkets 

rapport (2006:282, s.16) visar att de flesta lärare tycker om att undervisa i sitt ämne och 

dessutom angav drygt 80 % av lärarna anser att de bidrar med något positivt till samhället 

(Lärarnas Riksförbund, s. 5).   

 

Under vår utbildning har vi ofta blivit upplysta om att läraryrket är ett ”stressigt” yrke och att 

det är de första åren som är värst. Som ovanstående statistik talar för verkar det som att läraren 

har en ansträngd arbetssituation och som nyutexaminerad kommer det att vara många moment 

att hantera samtidigt. Denna studies fokus ligger därför på hur lärare i idrott och hälsa upplever 

sin arbetssituation, men också att tydliggöra skillnader och likheter i hur idh-lärare (lärare i 

idrott och hälsa) med mer erfarenhet hanterar sin arbetssituation. Genom att undersöka lärarens 

arbetssituation i relation till idh-lärarnas olika copingstrategier, det vill säga hanterandet utav 

stressfulla situationer och faktorer, så hoppas vi på att få svar på vad som upplevs annorlunda 

efter några år. 
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1.2 Bakgrund 
 

Nedan följer relevant bakgrundsinformation för fortsatt läsning av studien. Det ges en 

förklaring till stress och stressorer samt om lärarens arbetsmiljö då det finns mycket statistik 

inom området som inte räknas som forskning.  

 

1.2.1 Stress 
 

Stress är en komplex term som används regelbundet på olika sätt inom både vetenskapen och i 

vardagstal. Både forskning och statistik visar att läraryrket är ett ”stressigt” yrke.  Därför är det 

av vikt att ge en bild av vad stress innebär. Problematiskt är att det inte råder någon 

samstämmighet av den specifika betydelsen av stress inom forskarvärlden eftersom stress kan 

ses utifrån olika perspektiv; som stimulus, respons eller som den pågående interaktionen 

mellan organismen och dess miljö. Definitionen av stress som används i denna studie utgår 

från att stress är den pågående interaktionen mellan organism och dess miljö. Utifrån detta 

perspektiv kan stress definieras som: “A pattern of cognitive appraisals, psychological 

responses, and behavioral tendencies that occurs in response to a perceived imbalance between 

situational demands and the resources needed to cope with them” (Passer & Smith, 2008, 

s.499) 

  

För att en individ ska uppleva stress i en situation krävs stimuli från olika håll. Dessa stimuli 

kallas för stressorer. Det är stressorer som gör att vi på något vis bör anpassa oss till 

situationen och som därmed också äventyrar vårt välbefinnande. Dessa stressorer kan vara 

både fysiskt och psykiskt betingade. Det som gör att en situation upplevs som stressande är när 

situationens krav övergår resurserna som individen har att handskas med dem (ibid., s.500). 

Stressorer kan med andra ord äventyra välbefinnande men inte nödvändigtvis orsaka ohälsa.      

 

1.2.2 Individens påverkan av stress 

 
Stress är en nödvändig del i livet då stressen är ett sätt att anpassa sig till olika situationer, den 

är alltså nödvändig men kan dock också bli skadlig. Hur en person reagerar på stress är 

beroende av hur situationen uppfattas och tolkas av individen, detta påverkas både av våra 

tidigare upplevelser och av vårt aktuella tillstånd (Dotevall, 2001 s. 27).  
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Det finns olika typer av stress: omedelbara fysiska faror, kroniska påfrestningar och 

psykologiska och sociala stressfaktorer (Sapolsky, 2003, s. 24). Stressen blir inte direkt farlig 

förrän det går till den gräns då individen inte längre kan anpassa sig till stressen (Dotevall, 

2001, s.27). Kroppen är anpassad för att klara av den kortvariga fysiska stressen med hjälp 

utav kortvariga kraftinsatser, så det är med andra ord den kroniska psykiska och den sociala 

stressen som kan få förödande konsekvenser (Sapolsky, 2003, s. 25). 

 

Oavsett vilken stress vi utsätts för, reagerar kroppen på samma sätt, precis som den gjort i flera 

tusen år. Socker (glukos), korta kedjor av protein och fettsyror strömmar ut till blodet från 

fettceller och levern. Musklerna dirigeras till de muskelgrupper som behöver extra bränsle för 

att rädda livet på dig. Det är viktigt att bränslet fort kommer ut till musklerna. För att 

näringsämnena och syre ska kunna transporteras ut i kroppen med maximal hastighet, börjar 

hjärtat slå fortare, blodtrycket stiger och du börjar andas häftigare. Långsiktiga och 

kraftödande projekt som matsmältning, sexualdrift och immunsystem läggs då på viloläge, vi 

blir dessutom mindre känsliga för smärta. Kroppen är tillfälligt ur balans för att hantera faran, 

men stressfaktorerna idag ser annorlunda ut mot vad de gjorde tusen år sedan. Förr i tiden 

innebar stress att exempelvis fly från ett vilt djur, så när faran var över hade vi gjort av med 

den extra energi kroppen producerat och kroppen kunde då återhämta sig. I dag är en av 

stressfaktorerna tidbrist, som vi inte kan springa ifrån, vilket innebär att vi inte gör oss av med 

den extra energi och stresshormoner kroppen producerat (Sapolsky, 2003, s. 26; Karpilovski 

2006).  

 

Det handlar dock inte om att stressreaktionerna körs i botten utan snarare om att själva 

stressreaktionerna med tiden får skadliga effekter. Det här är ett centralt fenomen och den 

bakomliggande förklaringen till de flesta fall av stressrelaterad ohälsa. Den kroniska 

överaktiviteten i hjärt- och kärlsystem får allvarliga följder. För om kroppen konstant 

mobiliserar energi för att kunna motarbeta inbillade faror så får den aldrig någon chans att 

bygga upp reserverna igen. Då bryts motståndskraften ner och risken för stressinducerad 

diabetes och magsår ökar. Hos kvinnor kan menstruationscykeln bli oregelbunden eller helt 

upphöra och hos män kan spermieproduktionen minska.(Sapolsky, 2003, s.33) 

 

När vi utsätts för upprepad stress får kroppen kämpa hårt för att kunna bevara en hälsosam 

jämvikt, vilket tar på krafterna och efter en tid blir det allt svårare att bevara denna balans 

(Sapolsky, 2003, s.34). 
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1.2.3 Lärarens arbetsmiljö 
 

Med ca 235 000 anställda och 1,4 miljoner elever är skolan idag Sveriges största arbetsplats 

(Arbetsmiljöverket, 2012b).  De senaste 15 åren har arbetet generellt ställt högre krav på de 

anställdas kompetens och kapacitet enligt statens folkhälsoinstitut (2005:53, s.9 ). Den näst 

största i gruppen av orsaker till sjukskrivningar är organisatoriska eller sociala faktorer såsom 

stress, höga krav, låg kontroll, svagt socialt stöd och brist på belöning (ibid., s.11 ). Av 

relevans för lärarens arbetsmiljö är tillgången av stöd från kollegor och ledning. Lärarnas 

riksförbunds undersökning (2003, s. 5) visade att en majoritet av landets lärare kände ett 

förtroende för sina lärarkollegor. Lärarna ansåg att arbetet gav en bra arbetsgemenskap. 

Däremot uppgav endast 40 % att de har förtroende för ledningen. Vid problem tog lärarna 

istället hjälp av sina kollegor, då de upplevde att ledningen inte tog problemen på allvar utan 

bagatelliserade dem.  Detta tyder på att upplevelsen av en god arbetsmiljö är beroende av stöd 

från kollegor och ledning.  

 

1.2.4 Stresshantering i lärarutbildningen 
 

Kurser i stresshantering erbjuds på ett fåtal skolor i landet. Dock sker dessa som tillvalskurser, 

de ingår inte i den ordinarie utbildningen. På Göteborgs universitet erbjuds lärarstudenterna 

kostnadsfritt att ta del av Akademihälsans olika kurser och gruppverksamheter (Göteborgs 

Universitet). En utav dessa kurser är ”Stresshantering med Mindfulness” där eleverna får lära 

sig mer om stress, sömn och självkänsla med konkreta strategier för hur de ska hantera 

stressen och på så sätt behålla hälsa (Akademihälsan). 

 

1.2.5 Arbetsmiljölagen 
 
Det finns regler och skyldigheter som arbetsgivare med flera måste följa för att förebygga 

ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljölagen omfattar alla faktorer och förhållanden i 

arbetet, så som; tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala och arbetets innehåll 

(Arbetsmiljöverket, 2012a). 

 

Enligt lag är arbetsgivaren skyldig att aktivt bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att 

undersöka vilja risker som finns i arbetsmiljön. För lärare i kommunala skolor är det kommun- 

och skolledning som är arbetsgivare. I friskolor är det huvudman och skolledning som är 
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arbetsgivare. Det är viktigt att arbetsgivaren lyssnar på sina medarbetare, men även lärarna har 

ett ansvar att tala om vilka risker de ser i arbetsmiljön (Arbetsmiljöupplysningen, 2012).  

  

1.3 Forskningsläge  
 

Här nedan följer studiens forskningsläge. Området är relativt utforskat sedan tidigare, 

framförallt grundskolelärarens arbetssituation. Det saknas dock forskning om hur det ser ut för 

just idh-lärarens arbetssituation, men även forskning som belyser de mer positiva aspekterna 

av yrket. Den forskning som nämns i detta avsnitt belyser därför främst grundskolelärarens 

arbetssituation och de områden som anses vara mest problematiska inom läraryrket.     

  

1.3.1 Lärarens arbetssituation 
 

Lärare är en yrkesgrupp som arbetar under hög anspänning, eftersom det krävs en hög 

koncentration och uppmärksamhet. Det ligger i lärarnas ansvar att alla elever blir sedda och får 

den respons de behöver för att främja en positiv utveckling. På grund av för hög 

arbetsbelastning med stora klasser och för lite tid för återhämtning, såsom raster, är det många 

lärare som blir sjukskrivna. Stress har visat sig vara en bakomliggande faktor för 

sjukskrivningar enligt en rapport från arbetsmiljöverket och SCB (SOU 2002:5). Enligt 

Fransson (2006, s.22) måste lärarna ofta förhålla sig till motstridiga mål, ambitioner, krav och 

förväntningar. Till följd av detta har många lärare ofta svårt att koppla av från arbetet även 

efter avslutad arbetstid. 

 

 Lärare i idrott och hälsa utsätts för en annorlunda arbetsmiljö gentemot andra lärare. Idh-

läraren utsätts ofta för buller, hög ljudnivå och tunga lyft (Jonsson, Larsson, Åkesson & 

Åhrström, 1987; Roks, 2010, s.23). Idh-läraren arbetar ofta ensam och idrottshallen ligger 

skild från övriga skolbyggnader, vilket gör att de får svårt att upprätthålla kontakten med 

kollegor och skolledning (Roks, 2010, s. 5). Lokaler och klimat påverkar de fysiska 

förutsättningarna och idrottsundervisningen ställer stora krav på välutrustade, ändamålsenliga 

lokaler med bra belysning, ventilation och akustik (ibid, 2010, s.19).  

 

Enligt en undersökning av Sandmark (2000, s.637) drabbas idh-lärare också oftare av 

knäskador och höftproblem, jämfört med den övriga befolkningen. Många idrottslärare tvingas 

på grund av detta byta yrke och andra känner oro över att inte orka med undervisningen fram 

till pensionsåldern (Roks, 2010, s.6). För att förhindra förslitningsskador hos idh-läraren bör 
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eleverna vara med vid fram- och bortplockning av redskapen (ibid., s.16). Trots den tuffa 

arbetsmiljön trivs idh-lärarna; de ser sitt arbete som stimulerande, rörligt och fritt (Jonsson, 

et.al., 1986). Sandmark (2000) skriver vidare i sin undersökning att det är vanligare att idh-

lärare generellt sätt håller sig mer fysiskt aktiva och får därmed färre allvarliga sjukdomar. De 

har en bättre hälsa än den övriga befolkningen (Sandmark, 2000, s.637).  

 
1.3.2 Den nyexaminerade läraren 

 

”Att börja sitt arbete som lärare beskrivs som att direkt kastas ut i vattnet utan att ha fått lära 

sig simma. Det man har lärt sig på utbildningen uppfattas inte vara relevant för de frågor man 

måste hantera som lärare.” (Carlgren & Marton, 2002, s.77) 

 

Att börja arbeta som lärare är något som många nyutbildade lärare upplever roligt, spännande, 

givande och stimulerande (Fransson & Morberg, 2001, s.31; Paulin, 2007, s.39). Den 

nyexaminerade läraren stöter dock ofta på problem som han eller hon inte har fått lära sig 

under lärarutbildningen. Paulin (2007) tar i sin avhandling upp vilka svårigheter som den nya 

läraren kan stöta på och vad det är som orsakar dessa. Övergången från student till lärare kan 

ändra om individens hela tillvaro (Paulin, 2007, s. 41). Som lärare är det andra krav på tider, 

genomförande av uppgifter, ett ökat ansvar samt utökade arbetstider jämfört med tiden som 

student. En övergång som kan bli chockartad (Carlgren & Marton, 2002, s. 103). De nyblivna 

lärarna är inte förberedda på den arbetsbelastning eller det ansvar som de förväntas klara av i 

arbetet i skolan (Paulin, 2007, s. 41). Deras egna föreställningar om yrket stämmer inte 

överens med verkligheten enligt Fransson & Morberg (2001, s. 139), vilket leder till oro över 

arbetssituationen. De nyutbildade lärarna överraskas utav mängden av sociala problem, 

svårigheter med föräldrakontakter, allt oväntat pappersarbete, otaliga konferenser, problem 

med utvecklingssamtal, utvecklingsarbete och åtgärdsprogram (Paulin, 2007, s.43). 

De nyexaminerade lärarna känner sig ofta ensamma, osäkra och otillräckliga. De känner att de 

inte hinner med och reflekterar inte över sina handlingar. Problemen skiljer sig något beroende 

på skolans kontext, elevernas ålder samt lärarens utbildning (ibid., s. 173-174). 

 

Det pedagogiska arbetet ställer idag allt högre krav på läraren då mer ansvar för barn och 

ungdomar i samhället har lagts på skolan och lärarna. Läraren ska idag göra mycket mer än 

tidigare. Läraren måste idag, förutom att undervisa och följa läroplanen, skapa en miljö som 

gynnar elevernas lärande och konstruera elevernas läroplaner. På så sätt utökas lärarens 

planeringsarbete till att utforma en miljö där läroplanens mål kan uppfyllas. Det tidigare 
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lärararbetet fokuserade på planering av aktiviteter och material till undervisningen, nu behöver 

läraren även fokusera på vilka former och inom vilka ramar verksamheten ska bedrivas. 

(Carlgren & Marton, 2002, s. 82) 

 

Paulin (2007, s. 168) har kategoriserat de vanligaste svårigheterna hos nyexaminerade lärare i 

tre områden: den sociala kompetensen, pedagogisk och didaktiskt arbete samt den egna 

arbetssituationen. De nya lärarna har tillräckliga kunskaper inom sitt ämnesområde, men har 

stora problem med att hantera situationer i klassrummet, hantera relationer och konflikter samt 

disciplinproblem (ibid., s.179). Även Fransson och Morberg (2001, s. 158) anser att de sociala 

relationernas hållbarhet är ett problem hos de nyexaminerade lärarna. Många nyexaminerade 

lärare finner det svårt att förstå och hantera elever med svårigheter. De upplever också en 

svårighet i att skapa en arbetsro i klassrummet och hur de ska förhålla sig till kollegor och 

föräldrar (2007, s. 179).  

 

Nyexaminerade lärare efterlyste mer utbildning inom det sociala området redan som studenter, 

då många kände att de saknade den kunskapen, vilket sedan blev bekräftat i arbetslivet. 

Needels (1991, s. 269) har gjort en undersökning där hon jämförde lärare som undervisade sitt 

första år med mer erfarna lärare. De erfarna lärarna hade enklare för att läsa av situationer i 

klassrummet, känna igen mönster i elevernas beteende och visste hur de skulle agera i olika 

scenarier. De nyexaminerade lärarna hade ännu inte lärt sig att läsa av eleverna eller känna 

stämningen på samma sätt som de mer erfarna (ibid.).  

 

Det pedagogiska och didaktiska arbetet är också en svårighet för nyexaminerade lärare enligt 

Paulin (2007). Framförallt uppkommer problem i samband med bristande motivation hos 

eleverna, långtidsplaneringar, individualisering och inlärningssvårigheter. De nyexaminerade 

lärarna anser ofta att det är svårt att hitta rätt nivå för eleverna under lektionerna och hur de 

ska förstå och hantera elever med svårigheter (Paulin, 2007, s. 179). Den didaktiska kunskapen 

om hur läraren borde göra stämmer inte alltid överens med hur läraren faktiskt gör. Lärare får 

ingen intellektuell beredskap för att förstå de problem de stöter på, inte heller tillräcklig 

förberedelse inför lärarens arbetsuppgifter (Carlgren & Marton, 2002, s. 74).  

 

Många nyexaminerade lärare upplever till stor del stress och tidsbrist under sina första år, 

vilket kan leda till att de nya lärarna inte hinner ta ställning till olika situationer eller analysera 

dem. Då använder de sig istället utav omedvetna, oreflekterade modeller och egna erfarenheter 
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från när de själva var elever. Verkligheten för de nyexaminerade lärarna är tuff och 

komplicerad, att organisera sin vardag med allt praktiskt arbete som måste göras kan vara nog 

så svårt. Utöver detta ska även planering hinnas med, de ska få en bra start med eleverna och 

bygga upp ett förtroende hos dem. Den första tiden som lärare består till stor del utav tidsbrist 

och stress menar Paulin (2007), vilket kan leda till psykosomatiska problem, såsom magont 

och huvudvärk (s. 41-43). 

 

1.3.3 Sammanfattning av forskningsläge 
 
Lärare är en yrkesgrupp som arbetar under hög anspänning. Arbetsbelastningen är hög och lite 

tid ges för återhämtning. Som lärare i idrott och hälsa utsätts man för en annorlunda 

arbetsmiljö än andra lärare. Den nyexaminerade läraren ställs inför en omställning från student 

till lärare som lärarutbildningen inte förberett dem på.  Deras egna föreställningar om yrket 

stämmer inte överens med verkligheten och de överraskas därmed av den höga 

arbetsbelastningen. Svårigheterna hos nyexaminerade lärare kan delas in i tre områden: social 

kompetens, pedagogisk och didaktiskt arbete samt den egna arbetssituationen.  

 

Den tidigare forskning som har tagits upp i detta avsnitt kommer vara av relevans för studiens 

diskussion. Resultatet för studien kommer att relateras och jämföras med forskningsläget då 

denna studie behandlar just lärares arbetssituation med fokus på de nyexaminerade lärarna.  

 
1.4 Teoretiska utgångspunkter 
 

Den teori som ligger till grund för denna studie är Passer och Smiths modell om hur stressorer 

kan hanteras, det vill säga olika typer av copingstrategier. Denna teori har ett patogent 

förhållningssätt vilket för denna studie innebär att vi utgår från att stressorer har en negativ 

inverkan på individen som behöver hanteras för att känna ett välbefinnande. Studiens 

utgångspunkt är alltså att den upplevda arbetssituationen är beroende av de olika stimuli som 

behöver hanteras. Denna teori valdes eftersom den på ett konkret sätt kan tydliggöra hur 

individer hanterar olika situationer som kan orsaka stress.  

 

Nedan följer en beskrivning av coping och hur det kommer att användas i denna studie, 

därefter följer tidigare forskning kring ämnet i syfte att belysa hur coping används i andra 

yrkesgrupper. Copingstrategier som lärare använder i yrket är inte väl utforskat, vilket är 

anledningen till att andra yrkesgrupper benämns.  
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1.4.1  Coping 
 

”På vilket sätt hanteras stress och hur det kommer sig att vissa människor hanterar stress bättre 

än andra?” (Währborg, 2009, s. 87)  

 

Ovanstående fråga är vad Richard Lazaruz har bedrivit forskning kring sedan 1960-talet och 

det är också han som har kommit att utveckla begreppet coping. Coping avser att beskriva hur 

individen på ett kognitivt plan hanterar stress. Begreppet kan definieras som de ”ständigt 

föränderliga, kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att klara specifika yttre 

och/eller inre krav som tär på eller till och med övergår individens resurser” (Lazaruz & 

Folkman 1984 se Währborg, 2009 s. 88). Från Lazarovs forskning har två aspekter av coping 

vuxit fram. Den första avser problemfokuserad coping och den andra avser emotionsfokuserad 

coping. En tredje aspekt av coping kan anses vara socialt stöd (Währborg, 2009, s. 88). I en 

modell i Passer och Smiths ”PSYCHOLOGY, The Science of Mind and Behavior” (2008) 

finns dessa tre kategorier av coping beskrivna i en figur, samt strategier för att hantera stress 

inom varje kategori, se nedan: 

 

Figur 1:  

 

 

(Passer & Smith, 2008, s. 511) 

 

Denna figur ger en överskådlig bild av de tre kategorierna och det är denna modell som 

analysen för denna studie kommer att utgå ifrån. Problemfokuserad hantering av stress 
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(problem-focused coping) innebär att personen försöker konfrontera och direkt handskas med 

situationens krav så att den inte längre genererar stress hos individen, till exempel planerande 

och aktiv problemlösning (planning and problem solving). Andra kategorin, 

emotionsfokuserad coping (emotion-focused coping), innebär att personen försöker handskas 

med de känslor som situationens krav ställer på dem på olika sätt, till exempel accepterande 

eller förnekelse av situationen (acceptence and denial). Detta innebär, till skillnad från 

problemfokuserad coping, att problemen som uppstår inte hanteras direkt, utan på ett kognitivt 

plan. Den tredje och därmed sista kategorin innebär att personen tar hjälp utifrån för att 

handskas med situationen. Denna tredje kategori kan alltså beskrivas som sökandet och 

accepterandet av socialt stöd på olika sätt (seeking social support) (Passer & Smith, 2008, s. 

511). En vidare beskrivning av kategorierna och dess strategier finna att läsa under avsnitt 

2.5.2. 

 

1.4.2 Coping på arbetsplatsen 
 

Det finns olika kognitiva och beteendemässiga responser på stressiga situationer. Forskning 

visar att vi reagerar olika beroende på vilken situation vi utsätts för. Dessa olika reaktioner är 

beroende av samspelet mellan personens karaktär och situationens karaktär och vissa 

reaktioner är speciellt effektiva för att minska den belastning som situationerna utsätter 

personen för. Det finns till exempel fysiska reaktioner som trötthet, huvudvärk och ryggont 

men också psykiska reaktioner såsom ilska, depression, orolighet och dålig självkänsla. 

Beteendereaktioner kan vara sömnsvårigheter och missbruk, samt organisationsreaktioner i 

form av olyckor och ökad frånvaro (DeLongis & Newth, 2000,s.139). En enskild 

copingstrategi fungerar alltså inte till alla olika typer av stress, vilket betyder att olika 

strategier behövs för att hantera situationer (ibid; Hung, 2011, s.1162). En viktig del i att vara 

en bra ”coper” är att kunna variera mellan olika copingstrategier. Nya copingstrategier ger nya 

möjliga resultat varpå stressorena kan angripas på nya sätt (DeLongis & Newth 2000, s.139). 

 

Den problemfokuserade copingstrategin är den strategi som oftast passar till arbetsrelaterad 

stress. Denna strategi kan dock bara användas om yrkesutövaren har någon grad av kontroll 

över hur problemet ska hanteras. Att hantera arbetsrelaterad stress på individuell nivå kan 

inkludera avslappnande träning men även om att försöka lösa problemen genom att dela upp 

dem i mindre delar. Dessa mindre delar kan delas upp i olika kategorier: psykologiska villkor, 

fysiska villkor och beteende. Psykiska villkor handlar om att kunna planera i förväg, att kunna 

hantera sitt liv och ha realistiska självutvärderingar. Fysiska villkor handlar om hur kost, 
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träning och sömn påverkar nivån av hanterbarhet. Beteendet innebär, utan den negativa 

stressen som påverkar, blir mer avslappnat och mindre intensivt. Att kunna ta en ”time out” 

samt ha ett socialt stöttande nätverk är av relevans. För att kunna ”copa” på ett framgångsrikt 

sätt visar forskning att det är av vikt att arbetsplatsen har en bra arbetsmiljö, inte känns 

krävande och kan vara flexibel med schemaläggandet. (DeLongis & Newth, 2000,s.143) 

 

Hung (2011) gjorde 2009 en undersökning på 436 stycken förskolelärare i Taiwan där han 

undersökte deras copingstrategier i arbetet. Han jämförde då skillnader i coping mellan erfarna 

och nyexaminerade lärare. Det visade sig att lärarna som hade arbetat i mindre än fem år 

upplevde mer stress på jobbet, de flesta lärare förnekade stressen och förnekelse var därmed 

den vanligaste copingstrategin (Hung, 2011, s. 1171). 

 

För att bli en framgångsrik ”coper” krävs alltså att individen har förmågan att kunna variera 

sina copingstrategier beroende på situationens krav och resurser. Enligt forskning är den 

problemfokuserade copingstrategin den strategi som oftast verkar sammanfalla med 

arbetsrelaterad stress. Huruvida detta också kan appliceras för idh-lärare som yrkesgrupp 

lämnas öppet för diskussion. Nedan följer studiens syfte och frågeställningar som utgår från att 

den upplevda arbetssituationen påverkas av de stressorer som personen angrips av men också 

hur personen hanterar dessa stressorer.   
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1.4 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet upplever sin 

arbetssituation och hur de gör för att hantera den. 

 

 Vilka stressorer upplever lärare i idrott och hälsa i yrket? 

 Hur hanterar lärarna i idrott och hälsa dessa stressorer? 

 Vilka skillnader och likheter finns det mellan nyexaminerade lärare i idrott och hälsa 

och de med mer erfarenhet i hur de hanterar dessa stressorer? 

 Upplevs arbetssituationen bli bättre efter en längre tid i yrket? 

 

2 Metod 
 

2.1 Val av metod 
 

”Man ska göra en intervju enbart om man behöver ha en framställning som präglas av en viss 

persons kunskaper, attityder, synpunkter och uttryckssätt” (Jacobsen, 1993, s.182) 

 

Detta citat sammanfattar varför intervju är vald som metod för studien. Målet med studien är 

att få djupare förståelse för hur idh-lärare upplever och hanterar sin arbetssituation eftersom en 

intervju möjliggör en beskrivning av yrket utifrån individens egna tankar och erfarenheter. 

Begreppet arbetssituation är dock komplext vilket är förklaringen till att vi i frågeställningarna 

enbart har valt att utgå från stressorer. 

  

En jämförelse tillkom mellan nyexaminerade idh-lärare och idh-lärare som har arbetat en 

längre tid inom yrket (som härefter kommer att benämnas som: lärare med mer erfarenhet) 

med avsikten att synliggöra skillnader och likheter i hur de båda grupperna hanterar sin 

arbetssituation. Genom intervju som metod var syftet alltså att först analysera hur de båda 

grupperna upplever sin arbetssituation, för att sedan undersöka hur de gör för att hantera 

denna. Därefter ville vi synliggöra eventuella skillnader och likheter i copingstrategier hos idh-

lärarna i de båda grupperna, för att slutligen angripa påståendet om arbetssituationen upplevs 

bli bättre efter en längre tid i yrket. Empirin är bearbetad med hjälp av meningskoncentrering 

med inspiration från en hermeneutisk ansats, vilket innebär att det är tolkningen av meningen 

som är central och föremål för analys (Kvale, 2009, s. 66). 
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2.2 Procedur 
 

I startskedet av arbetet var tanken att undersöka idh-lärares första tid i yrket och sedan jämföra 

vad det är som gör att situationen upplevs bli bättre efter en längre tid, om så är fallet, med 

coping som huvudsakligt intresseområde. Detta innebar ett patogent förhållningssätt, då tanken 

var att använda Passer och Smiths teoretiska modell och undersöka vad idh-lärarna gör för att 

förhindra ohälsa. Ytterligare ett alternativ var att utgå från ett salutogent förhållningssätt 

utifrån Aaron Antonovskyvs KASAM (känsla av sammanhang) och då fokusera på 

hälsoaspekten, det vill säga vad lärarna gör för att behålla sin hälsa. Denna modell är dock inte 

lika distinkt som Passer och Smiths modell och därför föll valet på Passer och Smiths som är 

mer konkret.  

 

När syfte och frågeställningar var preliminärt färdigställda sökte vi kontakt med idh-lärare som 

var kvalificerade för en intervju. Före intervjuerna gjordes en pilotstudie för att kontrollera hur 

intervjufrågorna överensstämde med studiens syfte och vissa frågor korrigerades därefter. 

Intervjuerna varade mellan 20 och 35 minuter och hölls på en plats vald av idh-läraren, oftast 

lugna platser så att intervjun kunde ske ostört. Under samtliga intervjuer var det samma person 

som ställde frågorna medan den andra förde anteckningar utifall oklarheter vid transkribering. 

Under intervjuerna ställdes likadana grundfrågor till samtliga idh-lärare, följdfrågorna var till 

stort sätt likvärdiga. Samtliga intervjuer spelades in på en diktafon för att underlätta analys och 

möjliggöra transkribering. Efter transkribering kunde analysarbetet påbörjas och studien till 

slut färdigställas. Analysen delades upp i två delar. I första delen kunde huvudsakliga teman 

som frambringar stressorer analyseras fram och i andra delen var hanterandet av dessa föremål 

för analys. Syftet samt frågeställningar har redigerats ett flertal gånger.     

 
2.3 Urval 
 

Ett bekvämlighetsurval ligger till grund för denna studies population, trots riskerna med ett 

sådant tillvägagångssätt. Detta eftersom stickprovets representativitet kan ifrågasättas då inte 

urvalet är slumpmässigt (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 94). Via sociala medier, telefon och e-

post kunde fyra stycken idh-lärare som vi på förhand visste var kvalificerade för studien 

kontaktas. De resterande fyra idh-lärarna kontaktades genom en rundringning på skolor inom 

Stockholmsområdet. Studiens är begränsad till åtta stycken idh-lärare inom gymnasieskolan i 

Stockholmsområdet. Idh-lärare är gruppen av intresse då det inte finns ett stort urval av studier 

som behandlar just deras arbetssituation. Gymnasieskolan valdes till följd av att en 
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begränsning var nödvändig för att stärka studiens validitet. Om även grundskolan inkluderas 

hade frågor i analysen kunnat uppstå och en jämförelse mellan idh-lärarna på de olika 

stadierna varit av relevans. Stockholms stad valdes ur bekvämlighetssynpunkt då inga 

telefonintervjuer skulle genomföras.  

 

Ytterligare aspekter som krävde eftertanke var hur vi skulle förhålla oss till om idh-läraren 

undervisade i mer än ett ämne och om en tillsvidareanställning i yrket var nödvändig för 

studiens validitet. Då nyexaminerade lärare under sitt första år ofta vikarierar valde vi att inte 

göra en sådan begränsning. Kvalifikationskravet begränsades därmed till att idh-läraren skulle 

inneha en tjänst på minst 70 % och inte varit verksam i yrket i mer än två år. Utgångsläget var 

att samtliga idh-lärare skulle ha en tjänst på 100 %, men vid kontakten av en av idh-lärarna 

ställdes inte frågan gällande omfattningen av dennes tjänst, vilket visade sig vara 70 %. Vi 

valde dock att inkludera denna idh-lärare i studien trots detta faktum och istället sänka 

kvalifikationskravet till 70 % då intervjupersoner inte var helt enkla att få tag på. Efter 

genomförda intervjuer anser vi inte att detta faktum sänkte studiens validitet då denne person 

har liknande upplevelser som de övriga idh- lärarna.  

 

Att vissa idh-lärare också undervisar i mer än ett ämne ansågs vara av intresse för studien 

eftersom även den aspekten påverkar lärarens arbetssituation, detta sattes dock inte som ett 

kvalifikationskrav. För idh-lärare med mer erfarenhet sattes samma kvalifikationer, dock 

skulle de undervisat i idrott och hälsa ämnet i minst 7 år. Denna siffra är baserad på att tidigare 

forskning (Hung, 2011, s.1171) visar att efter 5-6 år upplevs arbetssituation som mer 

hanterbar. Var idh-lärarna fått sin utbildning valde vi att bortse från eftersom det inte är av 

intresse för studiens syfte och frågeställningar. Vi är också medvetna om att begreppet ’mer 

erfarenhet’ kan anses vara tvetydigt då erfarenhet inkluderar många aspekter både inom och 

utanför yrket. Med mer erfarenhet syftar vi i denna studie på att idh-läraren har arbetat en 

längre tid inom läraryrket, 7 år, och därmed tillhandahållit en större yrkeserfarenhet än 

nyexaminerade lärare. 

 

 

 

 

 



 15

2.3.1 Målgrupp 
 
I studien deltog åtta stycken idh-lärare i Stockholmsområdet.  
 
Tabell 1. Sammanfattning av idh-lärarnas bakgrundsuppgifter: 
 
Utbildning Tid i yrket Ny/Erfaren Ämnen Tjänst 
Idrott och hälsa & 
historia 

1 ½ år Ny Idrott och hälsa, 
samhällskunskap & 
historia 

100 % Semestertjänst 

Idrott och hälsa & 
samhällskunskap 

I ½ år Ny Idrott och hälsa 100 % Ferietjänst 

Idrott och hälsa & 
folkhälsovetenskap 

1 ½ år Ny Idrott och hälsa 100 % Ferietjänst 

Idrott och hälsa & 
folkhälsovetenskap 

8 månader Ny Idrott och hälsa 100 % Ferietjänst 

Idrott och hälsa 34 år Erfaren Idrott och hälsa 100 % Ferietjänst 
Idrott och hälsa & 
biologi 

9 år Erfaren Idrott och hälsa 70 % Ferietjänst 

Idrott och hälsa & 
företagsekonomi 

25 år Erfaren Idrott och hälsa 100 % Ferietjänst 

Idrott och hälsa & 
engelska 

8 år Erfaren Idrott och hälsa & 
engelska 

100 % Semestertjänst 

 
2.4 Utformande av intervjuguide 
 
I utformandet av intervjuguiden fungerade ett tidigare examensarbete med intervju som metod 

som inspirationskälla under första utformningsfasen (Göranson & Tegsved, 2009). Därefter 

utgick vi från Kvale (2009) och Jacobsen (1993). Utifrån informationen av Kvale och 

Jacobsen fick vi vetskap om vilken typ av frågor det finns och hur dessa konstrueras. 

 

Halvstrukturerade frågor formulerades för att möjliggöra en styrning av intervjuerna samt för 

att kunna ställa följdfrågor, vilket är typiskt för ett fenomenologiskt hermeneutiskt 

förhållningssätt (Kvale, 2009, s. 43). Strukturerade intervjuer har som syfte att leda 

intervjupersonerna in på relevanta och likartade teman (Jacobsen, 1993, s.19), vilket vi syftade 

att göra utan en total styrning av intervjun 

 

En pilotstudie genomfördes och vissa ändringar tillkom därefter.  Intervjun bestod av 

demografiska, öppna och sammanfattande frågor. Sammanfattande frågor är av vikt för att 

försäkra att frågan har förståtts på rätt sätt, vilket är av betydelse i forskningsintervjuer 

(Jacobsen, 1993, s. 129). Dessa frågor finns inte med i intervjuguiden men var än dock en del 

av intervjun.1  

                                                 
1 Se bilaga 3 för fullständig intervjuguide samt intervjufrågor kopplat till analysverktyg 
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2.5 Analysverktyg 
 

Empirin är bearbetad med hjälp av meningskoncentrering, vilket för denna studie innebar att 

intervjuerna analyserades med inspiration utifrån en hermeneutisk ansats. Det var alltså 

tolkningen av det upplevda som var av centralt intresse. Denna databearbetningsmetod är vald 

till följd av att den på ett konkret sätt förenklar analysen utav det upplevda, men också för att 

metoden systematiskt handskas med data som är uttryckta i vardagstal (Kvale, 2009, s. 221).   

 

Då vår teoretiska referensram, Passer och Smiths modell, utgår från ett patogent perspektiv är 

också detta perspektiv denna studies förhållningssätt. Detta innebar att vi i analysen först 

urskilde stressorer på arbetsplatsen och därefter hur de hanterades utifrån Passer och Smiths 

modell. Vissa underkategorier i analysverktyget kom dock inte till användning eftersom de 

inte användes av respondenterna.  

 

2.5.1 Meningskoncentrering utifrån en hermeneutisk ansats 
 

Meningskoncentrering innebar att analysen delades upp i fem steg som Kvale (2009, s. 221) 

beskriver utifrån Girorgis forskning från 1975. Dessa steg användes som utgångspunkt för 

databearbetningen: 

  

1. Läsa igenom intervjun för att få en känsla av helheten 

2. Fastställa de naturliga meningsenheterna som de uttrycks av respondenten 

3. Formulering av teman som dominerar en meningsenhet och tematisera uttalandena 

utifrån respondentens synvinkel som de uppfattas av oss.  

4. Ställa frågor till meningsenheterna utifrån syftet med studien. 

5. Intervjuns centrala teman knyts samman. 

 

För denna studie innebar ovanstående att intervjuerna först lästes igenom ett flertal gånger för 

att få en känsla av helheten. Därefter skrev vi, mycket kort, vilka områden varje idh-lärare 

berörde. Dessa områden formulerades till teman som var genomgående i intervjuerna för att 

sedan sättas i relation till studiens syfte och frågeställningar. Dessa centrala teman knöts 

samman och blev utgångspunkterna för hur frågeställningarna kunde besvaras och resultat 

framställdes.  
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2.5.2 Coping 
 

Genom att använda Passer och Smiths kategorisering av copingstrategier som teoretisk 

utgångspunkt kunde intervjuerna analyseras utifrån dessa kategorier, det vill säga 

problemfokuserad coping, emotionsfokuserad coping och socialt stöd. Syftet med att använda 

dessa komponenter som verktyg var att på ett konkret sätt kategorisera respondenternas svar 

angående hanterandet av arbetssituationen i analysen. Förhoppningen var därmed att kunna 

urskilja vilka typer av coping de använder sig av i olika situationer vare sig de är konstanta 

eller uppkommer tillfälligt i yrket. Nedan följer en tabell som syftar till att tydliggöra vilka 

strategier som finns inom de olika kategorierna och även ge en förklaring till hur de kunde 

appliceras till studiens resultat.  

           

Tabell 2. – Problemfokuserad coping: 

 

Originalspråk: Vår översättning: Förklaring: 
Planning Planerande Förberedelser, lektionsplanering, 

tidsplanering, dokumentation. 
Active coping and problem solving Aktiv coping och problemlösning  Löser problem då de uppstår. 
Suppressing competing activities Undvikande av konkurrerande 

aktiviteter 
Undviker jämförelse med kollegor. 

Exercising restraint Medveten återhållsamhet Sätta gränser. 
Assertive confrontation Direkt konfrontering Angriper problemet direkt. Till 

exempel vid konfrontation. 

 

Tabell 3. – Emotionsfokuserad coping: 

 

Originalspråk: Vår översättning: Förklaring:
Positive reinterpretation Positiv omtolkning Situationen upplevs bättre än vad 

den är. 
Acceptance Accepterande Situationen accepteras. 
Denial Förnekelse Händelser/ situationer förnekas. 

Exempelvis när personen 
”blundar” och förtränger 
situationens krav. 

Repression Försvarsmekanismer som aktivt 
håller oroväckande material i det 
omedvetna 

När personen inte upplever 
situationen som ett problem, fast så 
kanske inte är fallet. 

Escape-avoidance Flykt – undvikande Kopplar bort tankarna från 
problemet genom exempelvis 
andra aktiviteter.  

Wishful thinking Önsketänkande Hoppas på att saker och ting skulle 
förhålla sig annorlunda.  

Controlling feelings Kontrollerandet av känslor Känslor undertrycks, till exempel 
att inte ta kritik personligt. 
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Tabell 4. - Sökandet av socialt stöd: 

 

Originalspråk: Vår översättning: Förklaring:
Help and guidance Hjälp och vägledning Tips, idéer och förslag på lösningar 

från andra, exempelvis kollegor.  
Emotional support Känslomässigt stöd När påfrestande situationer händer, 

finns stöd att hämta utifrån 
exempelvis uppmuntrande 
kommentarer.  

Affirmation of worth Bekräftelse av egenvärde Respons ges för det lärarna gör. 
Tangible aid Materiellt stöd Material, ekonomi. 

 

 

2.6 Validitet och Reliabilitet 
 

För att stärka studiens validitet, det vill säga huruvida resultaten ger en sann bild av det som 

undersöks (Johansson & Svedner 2010, s. 83) genomfördes en pilotintervju. Detta i syfte att 

undersöka om svaren verkligen belyser frågeställningarna (ibid., s.32). Urvalet kan ifrågasättas 

då vi till viss del gjort ett bekvämlighetsurval och haft tidigare kontakt med respondenterna. 

Detta bör dock inte ha någon större inverkan på resultatet då intresset ligger i deras verksamma 

yrkesliv. Idh-lärarna med mer erfarenhet är slumpmässigt valda.  

 

Validiteten försvagas eftersom termerna som används i analysen om copingstrategier är 

ursprungligen hämtade från engelskan och översatta av oss. Översättningarna blir till viss del 

vår tolkning av uttrycken och öppnar därför samtidigt upp en möjlighet för läsaren att göra 

egna tolkningar.  

 

Vid transkriberingen av intervjuerna gjordes en ordagrann återgivelse, inklusive pauser, 

upprepanden och tonlägen för att stärka validiteten (Kvale & Brinkmann, s. 203). Även val av 

metod kan till viss del ifrågasättas. En enkätundersökning hade möjligen kunnat ge likartade 

svar med en större målpopulation, dock mer ytliga sådana. För att stärka denna studiens 

validitet, då vårt intresse var att få en djupare förståelse av idh-lärares arbetssituation och 

copingstrategier, valdes istället ett kvalitativt tillvägagångssätt.  

 

Arbetssituation är ett komplext begrepp och hela dess innebörd behandlades därför inte i 

studien. Då studien har ett patogent förhållningssätt låg ett större fokus på hanterandet av de 

negativa aspekterna av arbetssituationen, vilket till viss del försvagar validiteten, eftersom 

vissa positiva aspekter av arbetssituationen möjligen föll bort. Det bör tilläggas att studien inte 

är omfattande och tiden till förfogande var begränsad, vilket innebar att underlaget var litet. 



 19

För att göra studien mer tillförlitlig hade därför fler än åtta idh-lärare behövts som 

målpopulation. Gällande reliabiliteten var det av vikt att transkriberingen av intervjuerna blev 

så exakta som möjligt för att möjliggöra en fullgod analys (ibid., s. 200). 

 

2.7 Forskningsetisk diskussion 
 

”Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. 

Samhället och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att 

den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). 

 

När en undersökning genomförs är det essentiellt att individen skyddas och vissa krav 

efterföljs. Det finns fyra allmänna huvudkrav som kan preciseras ur det grundläggande 

individskyddskravet vilka är: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialkravet samt 

nyttjandekravet. Individskyddskravet finns för att individen inte får utsättas för psykisk eller 

fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning och är därför utgångspunkten för forskningsetiska 

överväganden (ibid., s. 5-6). I denna studie har vi efterföljt dessa krav. 

 

 Informationskravet uppfylldes genom att samtliga idh-lärare erhållit ett informationsbrev där 

syftet med studien fanns beskrivet samt att deltagandet var frivilligt. De blev också 

informerade om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, på så sätt uppfylldes 

samtyckekravet. Konfidentialkravet innebär rätten till anonymitet, det vill säga att ingen 

utomstående läsare ska kunna identifiera idh-lärarna i läsandet av studien. Idh-lärarna har 

därför, redan innan bearbetningen av empirin, fått kodade namn. Materialet, inspelningar och 

transkriberingar, har förvarats på ett sätt så att endast studiens skribenter har tillgång till dessa. 

Nyttjandekravet efterföljdes då idh-lärarna fick information om att allt insamlat material 

endast kommer att användas till denna studie och sedan förstöras (ibid., s.7-14). 

 

Detta har efterföljts för att kunna genomföra en etiskt korrekt undersökning utan att någon 

individ ska känna sig kränkt eller utsatt, varken under intervjun eller efter studiens publicering. 

 
3.  Resultat 
 

Nedan följer analysen av studiens empiri. Resultatet är indelat i olika delar. I första delen 

presenteras de huvudsakliga stressorena, framtagna utifrån analys, i olika teman/underrubriker 

som kan relateras till arbetsplatsen. Andra delen består i hur idh-lärarna hanterar dessa 
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stressorer, det vill säga vilka copingstrategier de använder, utifrån samma teman som är 

framtagna utifrån avsnitt ett. Under denna del är jämförelsen av hur de båda grupperna 

(nyexaminerade lärare och lärare med mer erfarenhet) hanterar stressorer central.  

 
3.1 Stressorer på arbetsplatsen och hur de upplevs 
 
3.1.1 Administrativt arbete 

  
”Det är så mycket administrativt runt om som äter upp en, ens tjänst, en lärartjänst. Det är 20 

på pedagogik och 80 på administrativa uppgifter [...]Så det skulle jag säga är det tråkiga med 

läraryrket.” 

 

Idh-lärarna upplever att det administrativa arbetet tar mycket tid, vilket upplevs som en 

negativ faktor.  Det är mer administrativt arbete än vad de hade förväntat sig innan de blev 

verksamma lärare och de upplever att betygsättning och dokumentationen inför den är mest 

tidskrävande. Betygsättningen upplevs även som psykiskt påfrestande. De nämner att det är 

många elever som ska betygsättas och det därför inte är förvånande att några betyg också följer 

med hem efter arbetstid. En idh-lärare uttrycker följande:  

 

eh, men sätta betyg är alltid, betygstider är alltid tuffa oavsett hur mycket man har på, så är det 
alltid några som ligger mitt i mellan och dom är. Det sitter lite som en klump i magen ibland och 
man tar hem det och man ligger och funderar och ska det vara si och ska det va så. Det blir 
mindre och mindre, men jag tror aldrig att jag kommer att komma bort i från det, när man jobbar 
med människor som man ska bedöma, jag tror inte det. Det blir mindre men helt hundraprocent 
när man har så många elever som vi har. eh vad har jag, jag har ehm, 30, 60, 100, 150 elever, det 
är klart att jag kommer ha med mig några hem när jag ska sätta betyg som inte, så det är e, det tar 
tar lite energi och man mår, alltså man funderar och man lite så, ehm men det är väl också den 
stora, det som jag tar med mig hem som liksom ligger och gnager lite. 

 

Annat administrativt arbete som ingår i yrket är bland annat frånvarohantering, möten, 

åtgärdsprogram och e-post och tiden anses för liten för att hinna med dessa arbetsuppgifter. En 

inre stress på grund av alla måsten som finns nämns av en nyexaminerad lärare. Det bör 

tilläggas att arbetsbelastningen varierar under läsåret. Det tycks gå i perioder och 

omdömesskrivning och betygssättning verkar vara en sådan period, som en idh-lärare nämner: 

” jag upplever läraryrket som roligt och inspirerande men samtidigt så kan det vara skitjobbigt 

under vissa perioder.” De mer erfarna idh-lärarna nämner dessutom att det har blivit mer 

administrativt arbete nu än vad det var för 20 år sedan.    

  

Ytterligare en aspekt som hör till det administrativa arbetet är att ibland uppstår det situationer 

i samband betyg och bedömning som upplevs påfrestande. Detta inkluderar krav och kritik 
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från föräldrar samt ledning som idh-lärarna måste lära sig att hantera, vilket även gäller övrig 

konflikthantering som kan uppstå i yrket.  Idh-lärarna upplever ofta att det blir för mycket 

administrativt, de vill kunna lägga sin energi på de praktiska lektionerna, det vill säga det 

pedagogiska arbetet. 

 
3.1.2 Mentorskap 
 

”Jag är deras vuxenkontakt på skolan kort och gott egentligen, som har extra hand om dom”.  

 

Som mentor har idh-läraren mer kontakt med vissa elever, det vill säga med sina 

mentorselever, vilket upplevs som både positivt och negativt. Det positiva innebär att idh-

läraren får en djupare elevkontakt, men samtidigt är detta beroende av vilken typ utav elever 

som idh-läraren är mentor för. Vissa elever innebär mer arbete, andra mindre.  Det uttrycks av 

en lärare att det är viktigt att skapa en relation med eleverna och av en annan att eleverna 

kostar för mycket energi: ”ibland så tar eleverna för mycket energi utav en, eh, om det hela 

tiden är strul och tråkigheter att man hela tiden ska tjata å tjata tjata å tjata, men jag älskar å 

jobba med ungdomar”. Dessutom uttrycks det att det ibland är svårt att släppa arbetet 

hemifrån: ” Ja, när, jag åker på det ibland. Det är klart. Vissa perioder definitivt. I huvudet 

finns det lite för ofta för att man ska trivas skulle jag säga. Det är svårt att släppa det skulle jag 

säga men jobbar ju med människor, folk som har problem och sådär… det sitter i huvudet och 

är svårt att släppa”  

 

Att vara mentor för en klass innebär ett extra ansvar där det tillkommer uppgifter såsom 

uppföljningar och närvarohantering. I mentorskapet ingår bland annat mentorsträffar där elever 

och idh-lärare träffas för att informera och diskutera olika situationer och händelser. Mentorn 

är elevernas kontaktperson på skolan. Det är till mentorn eleverna vänder sig om de stöter på 

problem eller behöver hjälp och stöd från en vuxen person. Även mobbningsfrågor ingår i 

mentorskapet. Mobbning är en aspekt som idh-lärarna upplever som påfrestande, vilket en idh-

lärare uttrycker på följande sätt: ” mobbningsfrågor och såna där saker är ju skitjobbigt” 

 

Som mentor tillkommer ytterligare administrativa uppgifter, bland annat frånvarorapportering 

till CSN, föräldrakontakt, samt skriva åtgärdsprogram för elever som ligger på gränsen till F i 

betyg. Detta innebär en mer omfattande föräldrakontakt då det är till mentorn som även 

föräldrarna vänder sig till, vilket i sin tur ledet till mer telefonsamtal och konversationer via e-

post. 
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3.1.3 Pedagogiskt arbete 
 

”Det viktiga för mig är mitt pedagogiska jobb, det är ju det. Hade jag velat jobba med 

administration så skulle jag jobbat med något annat.”  

 

Det pedagogiska arbetet, undervisningen och de uppgifter som hör till, är den aspekt som 

motsvarar förväntningarna av yrket. Det är också den del som idh-lärarna önskar att de hade 

mer tid att ägna sig åt. Elevgrupperna är för stora och tiden är inte tillräcklig för att ägna den 

tid som behövs för varje elev, vilket anses problematiskt av idh-lärarna: 

 

[…]vi har 32 elever per klass här, alltså det är ju så långt ifrån pedagogiskt som det kan va. Folk 
pratar om de här feta löneförhöjningarna, dom vill ha med 10 000 mer i månaden och jag skiter 
fullständigt i den ärligt talat. Jag vill ha så att jag kan ge varje elev individuell feedback och 
jobba med dom, då hade jag mått bra själv. Jag har en lön som jag klarar mig på så jag vill ha en 
pedagogisk miljö, bra arbetsmiljö. Det tycker jag är den största svagheten och det verkar ju gå 
från alla skolor ner till i stort sett dagis att dom ha alldeles för mycket folk att hålla reda på, å då 
blir det inte bra helt enkelt. Så att eeh... De är det jag tycker är det tuffaste med skolan, att dom 
inte ger oss en pedagogisk möjlighet faktiskt inte alls inte en riktigt bra chans att vara duktiga 
lärare[…] 

 

 Det pedagogiska arbetet skiljer sig dessutom mot andra skolämnen då eleverna är i rörelse 

stora delar av lektionen, vilket kräver andra pedagogiska nycklar. Idh-lärarna beskriver sig 

dock lite olika i sin yrkesroll, men har funnit en roll som fungerar för dem. Det var det 

pedagogiska arbetet som var anledningen till yrkesvalet. Det uttrycks en glädje av att arbeta 

med ungdomar och undervisningssituationen uppskattas; det upplevs nyttigt och värdefullt. 

Den som arbetat minst tid i yrket är näst intill euforisk: ”jag älskar det jag gör” och ”äntligen 

får jag göra det jag vill helt enkelt” uttrycks när frågan ställs om personen är nöjd med sitt 

yrkesval. En idh-lärare uttrycker en glädje och tillfredställelse när det pedagogiska arbetet går 

som förväntat.  

 

Det roliga är när jag har planerat någonting som går bra att genomföra, jag känner att jag får 
respons, att eleverna tycker det är spännande. Jag märker att jag får elever som är med i 
diskussioner om hälsa och stress och kondition och mat och sånt där. Då är det kul. Då är det 
riktigt häftigt. Ehh… å när man garvar med kollegorna… å eleverna garvar med eleverna. Det är 
roligast med gymnasiet, att få ha elever som man kan prata med 

 

Med andra ord, det pedagogiska arbetet upplevs som positivt även om stora elevgrupper och 

tidsbrist kan försvåra arbetet. 
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Även konflikthantering hamnar under denna kategori, det vill säga konflikter som kan 

uppkomma i undervisningssituationen. Idh-lärarna är dock överens om att konflikter kan 

uppstå, men att det är av största vikt att hantera dem direkt.   

 
3.1.4 Förutsättningar 
 

”Att komma hit som första jobb är ju rena drömmen liksom, då kommer man ju jämföra allting 

med det”. 

 

Beroende på vilken skola idh-lärarna arbetar på så har de olika förutsättningar att arbeta 

utifrån. Förutsättningar handlar både om materiella tillgångar (ex. idrottshallar och 

undervisningsmaterial) och skolans ledning. Det verkar också spela roll om skolan har ett 

kommunalt eller privat styre.  De som arbetar på en privatskola, upplever stor brist när det 

gäller materiella resurser då de skolorna inte har någon egen idrottshall. Detta gör att de 

upplever sitt yrke mer fysiskt påfrestande på grund av bärande av material fram och tillbaka. 

Det tar också tid då dessa lärare behöver ta sig till platsen och sedan stanna kvar och låsa 

hallen, dessutom måste hallarna bokas. Detta är moment som idh-lärare med materiella 

förutsättningar inte behöver fundera över och sparar på så sätt tid.  

 

Stöttning från skolans ledning verkar också påverka lärarnas förutsättningar. Vissa lärare har 

bra materiella förutsättningar, men känner inget stöd från ledningen vilket upplevs som 

psykiskt påfrestande: 

 

suck, ja det tycker jag, det som är problemet på våran skola det är ju hur vi styrs, organisationen 
och ledningen. eeh.. att få liksom klara besked och klara riktlinjer och känna att e det är nån som 
styr med bra hand så att säga så att det inte blir bara direktiv, utan att det blir  en kommunikation, 
men att jag ändå  får en tydlig, tydlig riktlinje vad vi ska gå åt för håll va. det är inte alltid så där 
de man får gissa många gånger hur de här  ska tolka å vad man hittar information å det är ett 
stressande  moment när man inte har så mycket tid.  det önskar jag blir bättre. 

 

Även tillgängligheten av kollegor faller under kategorin förutsättningar. Idébollandet faller 

bort för de lärare som inte har kollegor inom samma ämne. 

 

Diskussionen av gemensamma elever försvinner för de idh-lärare som har kontor på en annan 

plats i anslutning till idrottshallen, det vill säga avsaknaden av kontakt med övriga lärare 

påverkar förutsättningarna på arbetsplatsen, vilket upplevs försvåra arbetssituationen: ” Så 

kollegor i mina arbetslag och som har haft hand om mina elever, eller som jag delar elever 
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med och sådär sitter väldigt långt bort och det gör att jag kan känna mig ensam här i idrotten 

ibland. Eller ganska ofta faktiskt. Men när det gäller idrottskontakten är det tvärtom”. 

Om det finns bra materiella förutsättningar (idrottshallar, simhall, ishall, fotbollsplaner, 

skogsområden) förenklar detta arbetet och arbetssituationen upplevs då som mindre 

påfrestande.   

 

De mer erfarna lärarna påpekar till stor del att elevintaget påverkar. Högre intagspoäng ger 

ofta ambitiösare elever, som är enklare att arbeta med och dessutom en ledning som upplevs 

stöttande i en högre grad: 

 

helt beroende på vilken, vilket intag av elever vi har. Ja, nu gör jag det, för några år sen, nej, då 
sket dom i vilket. Det är jättestor tydlighet med, med eh vilka elever man får in kopplat till vad 
dom har för betyg när de söker in. Det är jättestor, ah, skillnad, så att nu när jag ber om hjälp så 
hjälper dom mig, men jag får be om hjälp, det är inte så att, ska jag göra det här eller behöver du 
hjälp med nånting, det finns ju inte 

 

Skolans förutsättningar påverkar alltså idh-lärarnas arbetssituation på olika sätt och hur de 

handskas med dessa stressorer behandlas i nästa avsnitt. 

 

3.2 Copingstrategier 
 

Nedan följer olika copingstrategier utifrån Passer och Smiths modell som idh-lärarna använder 

i hanterandet av de stressorer som framkommit i föregående avsnitt. 

 
3.2.1 Administrativt arbete 
 

Det är inte stora skillnader mellan hur idh-lärare med mer erfarenhet och nyexaminerade idh-

lärare hanterar det administrativa arbetet. För att ”copa” med detta arbete används olika 

strategier vilka är beroende av typen av arbete. Idh-lärarna lägger stor vikt på planering och 

försöker göra så mycket som möjligt på arbetsplatsen, på så sätt undviker de att ta med arbetet 

hem. En nyexaminerad idh-lärare belyser: ”[om] jag vet att jag inte kollade mejlen innan 

arbetsdagen är slut så kanske jag kollar det och ser jag då ett mejl som jag tycker att, det här 

svarar jag på nu, för att det är viktigt att svara på nu, då gör jag ett undantag från att inte jobba 

hemma.” En del arbete följer alltså med hem, men de försöker undvika det. Det är enbart en 

idh-lärare som skiljer sig från mängden och som väljer att arbeta hemifrån betydligt mer än de 

övriga, denne idh-lärare är nyexaminerad. Planering är alltså en copingstrategi som används i 
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hög grad, det vill säga, de planerar tiden så att de är klara med arbetet när det är dags att gå 

hem för dagen.  

 

De mer erfarna idh-lärarna använder samma typ av copingstrategier. Tar de hem arbete så är 

det för att de väljer att göra det. De har insett att arbetsuppgifterna är för många i relation till 

tiden och att de därför medvetet prioriterar bort vissa uppgifter: ”Vi har också fort lära oss, vi 

som har jobbat länge här att vi vet vilka som, vad vi ska välja och göra, vad våra chefer ser”, 

vilket de nyexaminerade lärarna har börjat inse.  

 

Svårigheter med att slappna av och släppa arbetet på fritiden under första tiden i yrket 

uttrycktes av de nyexaminerade idh-lärarna, men de har börjat inse att det inte går att hinna 

med allt, precis som de mer erfarna idh-lärarna har insett efter flera år inom yrket. Denna 

copingstrategi kan sättas in under kategorin medveten återhållsamhet: ”Det börjar släppa mer 

och mer, att man kan känna sig lite mer bekväm i rollen och att man kanske unnar sig lite tid 

till sig själv också.” Gällande konkreta lösningar till problem så använder nyexaminerade aktiv 

problemlösning och gällande administrativt arbete har de lärt sig att försöka sätta gränser.  

 

En av de största stressorena som idh-lärarna behöver hantera i samband med det administrativa 

arbetet är betyg och bedömning. Det är mycket administrativt arbete som tillkommer då idh-

lärarna efter varje lektion dokumenterar elevernas prestationer, vilket tar tid.  De anser att det 

är värdefullt eftersom de när betygen ska sättas har tillräckligt med underlag utifall föräldrar 

eller elever skulle ifrågasätta betyget. Detta faller också in under kategorin planering. Trots 

planering upplever idh-lärarna i båda grupperna betyg och bedömning mer eller mindre 

påfrestande. 

 

Idh-lärarna försöker även hitta lösningar genom aktiv problemlösning för att underlätta arbetet. 

Som en nyexaminerad idh-lärare uttrycker: ”stöter man på ett problem så får man lösa det[...] 

man blir ju en problemlösare, ehh och sen finns det ingen som har potentlösningar på 

någonting utan saker dyker upp, och så får man fixa det”, ett citat som på ett bra sätt 

sammanfattar idh-lärarnas uppfattningar om hur olika typer av problem bör lösas, vilket inte 

enbart gäller det administrativa arbetet.  

 

Det administrativa arbetet upplevs som en stor arbetsbörda och även om de på många vis kan 

hantera situationen utifrån grenar av den problemfokuserade copingkategorin så ”copar” de 
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även emotionellt. Idh-lärarna har accepterat att det ser ut som det gör och att det inte finns så 

mycket att göra för att förändra situationen. Detta innebär att de utför arbetet och att de har 

accepterat att det måste göras. När arbetsbelastningen är hög upplever idh-lärarna att det är 

svårare att koppla av. För att komma bort från arbetsrelaterade tankar i hemmet försöker de 

istället tänka på annat. Idh-lärarna är fysiskt aktiva på fritiden, vilket faller under kategorin 

flykt- undvikande.  

 

Gällande socialt stöd och administrativt arbete är det svårt att konkretisera huruvida de tar 

hjälp utifrån, då arbetet görs på egen hand och det är upp till var och en hur de handskas med 

dessa uppgifter. Idh-lärarna upplever att de har god kontakt med kollegor och om det skulle 

vara någon elev som ligger betygsmässigt mitt i mellan känner de att de kan vända sig till dem. 

Därför är hjälp och vägledning i hanterandet av vissa stressorer en väl använd copingstrategi. 

Om ledningen står bakom dem vet dock inte de nyexaminerade lärarna än, eftersom inte alla 

hur upplevt en situation där ledningen behövde kontaktas, dock uttrycks en förhoppning: 

”Förhoppningsvis blir det inga problem när man behöver vända sig till högre chefer och så 

man åker på problem för anmälningar för betyg och sånt, men sånt har ju hänt. Det har blivit 

anmälning och betygsättning ska prövas o så, jag har inte tänkt på det ännu. Men det kommer 

säkert bli. Å då är det väl bara o hoppas att de står bakom en.” 

 

De mer erfarna idh-lärarna upplever ett bristande stöd från ledningen i högre grad. En mer 

erfaren lärare gick in i väggen 2011 bland annat till följd av bristande stöd från ledningen. En 

annan påpekar att yrket har en rörig struktur. Chefen kan inte direkt säga vad som ingår i hans 

arbetsuppgifter och tjänst. ”Frågar du min chef om […], när vi pratar om löneprognoser, vad är 

mina exakta arbetsuppgifter egentligen? Men jag kunde inte få något sån fördelning av vad jag 

borde göra”. Dessutom nämner en mer erfaren lärare att det just nu finns ett stöd att hämta från 

ledningen, men detta varierar bland annat beroende av elevintaget. De mer erfarna idh-lärarna 

uttrycker dock att de har väldigt god kontakt med sina idh- lärarkollegor och ”copar” därmed 

genom ett känslomässigt stöd utifrån. 

 

Sammanfattningsvis, inte stora skillnader finns i hur det administrativa arbetet hanteras. Idh-

lärarna använder strategier utifrån den problemfokuserade och emotionsfokuserade copingen 

samt socialt stöd.  Planering tycks vara en effektiv copingstrategi för att undvika att ta med 

arbete hem. De nyexaminerade idh-lärarna har börjat inse vikten av att utföra så mycket som 

möjligt av arbetet på arbetsplatsen. Detta skiljer sig dock lite åt mellan idrottslärarna gruppen. 
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Bristen av socialt stöd upplevs som problematiskt i hanterandet av arbetssituationen. De mer 

erfarna påpekar bristande stöd från ledning i en högre grad ände nyexaminerade. En del av de 

nyexaminerade lärarna uttrycker dock en förhoppning om att ett sådant stöd kommer att finnas 

när en situation uppstår där stöd behövs. 

 

3.2.2 Mentorskap 
 

Med mentorskapet tillkommer ytterligare administrativt arbete, men också kontakt med elever 

och deras föräldrar. Det administrativa arbete som tillkommer hanteras på samma sätt som 

ovan, det kräver dock extra tid. De nyexaminerade idh-lärarna försöker planera och underlätta 

arbetet genom aktiv problemlösning som copingstrategi, vilket också de mer erfarna gör. En 

nyexaminerad lärare upplever dock att mentorskapet är en belastning som tar mycket av tid: 

”Alltså jag känner mig stressad, för tiden finns inte riktigt för att kunna hinna med allting jag 

vill hinna med, när det gäller planering, strukturera upp arbetet och kunna lägga ner den tiden 

jag vill på varje enskild elev, den tiden finns inte.” Om det är något problem med eleverna är 

det viktigt att ta tag i problemet på en gång, att tala med eleven eller kontakta föräldern. En 

nyexaminerad idh-lärare anser att det är viktigt att skapa en bra relation med eleverna, för att 

på så sätt lättare veta hur han kan lösa olika situationer: ” det första jag vill göra är att skapa en 

relation med eleverna, för att har jag ingen relation till dom ehh så kan jag inte nå dom” 

 

Genom direkt konfrontering som copingstrategi tar de nyexaminerade idh-lärarna tag i 

problemet på en gång, att direkt tala med den berörda personen exempelvis, då försvinner ett 

orosmoment som annars kan hänga kvar. Vilket är i likhet med hur de mer erfarna idh-lärarna 

hanterar liknande problem. 

 

De nyexaminerade idh-lärarna använder de olika copingstrategierna inom socialt stöd när 

problem uppstår gällande elever. De väljer, om de har möjlighet, att få hjälp utav de mer 

erfarna kollegorna. De känner att de kan få hjälp och vägledning om det behövs och även ett 

känslomässigt stöd. En nyexaminerad idh-lärare berättar att han pratar mycket med sina 

kollegor, han får mycket stöd och hjälp av dem, framförallt om han upplever någon situation 

som är ny för honom: ”Blir det med projektarbetena nu, som är nytt för mig och så har jag en 

kollega bredvid som har haft hand om det i 10 år, så lär jag ju prata med dom för att få hjälp 

och tips på bra lösningar.”. Den nyexaminerade lärare som inte är mentor till någon klass 

upplever inte samma tidsbrist som de övriga lärarna i de båda grupperna. Han anser i högre 

grad att han har tillräckligt med tid till sitt arbete. Denna idh-lärare uttryckte inte någon stress, 
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trots hög arbetsbelastning, men istället en otrolig glädje, vilket faller in under antingen 

förnekelse eller repression. En mer erfaren belyser att mentorskapet innebär mycket mer arbete 

nu emot vad det gjorde förr: ” Vi jobbar mycket mer som mentorer idag då, när jag har mina 

mentorselever när de inte är i skolan så är det mycket föräldrakontakt, det är mycket ringa och 

sånt då […]”  

 

Sammanfattningsvis, de mer erfarna idh-lärarna ”copar” på liknande sätt genom 

problemfokuserad och emotionell coping. Det är framförallt socialt stöd som skiljer från de 

nyexaminerade.  De erfarna idh-lärarna känner till stor del ett känslomässigt stöd från sina 

kollegor, men tar inte lika mycket hjälp som de nyexaminerade gör.  

  

3.2.3 Pedagogiskt arbete 
 

Ibland uppstår det situationer i det pedagogiska arbetet som behövs hanteras. Om en konflikt 

uppkommer i undervisningssituationen, exempelvis med problemelever, anser idh-lärarna att 

det är av vikt att handskas med situationen direkt, det vill säga med hjälp av direkt 

konfrontering och aktiv coping. Situationer kan uppstå i undervisningen som behöver hanteras 

och idh-lärarna nämner att det är av vikt att inte ta något personligt, det vill säga 

kontrollerande av känslor behövs. En nyexaminerad lärare beskriver en situation som 

upplevdes psykiskt påfrestande, då en elev kände sig kränkt av läraren. I denna situation blev 

både föräldrar och skolledning inblandade: ”Jag tyckte det var jättejobbigt eftersom jag var 

nyexad, varit på jobbet i tre veckor och så tänkte jag faktiskt, för att få klarhet i det hela och 

inte mejla så ringde jag faktiskt upp pappan och pratade med honom och efter det kändes det 

jättebra. Men hon har ju fortfarande samma problem med mig, den här tjejen, och nu går hon i 

trean, så det är nästan två år sen.” 

 

Vad idh-läraren tog med sig från situationen var att det är av vikt att lösa problemen direkt och 

att inte ta till sig personliga angrepp, vilket överensstämmer med vad de övriga lärarna i de 

båda grupperna anser. Direkt konfrontering, hjälp och vägledning samt känslomässigt stöd var 

de copingstrategier som användes för att lösa denna situation.   

 

Det pedagogiska arbetet är dock en av de faktorer som gör att de trivs på jobbet, tillsammans 

med bra kollegor, trots ett omfattande administrativt arbete som hör till yrket. Det pedagogiska 

arbetet blir därför en positiv stressor som kan sättas in under kategorin positiv omtolkning. De 

nyexaminerade idh-lärarna upplever att de har stöd från kollegor och ledning som underlättar 
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arbetet vid svåra situationer. De har en problemfokuserad coping då de handskas med problem 

med hjälp av direkt konfrontering. De ”copar” också emotionellt, genom att inte ta till sig 

personliga angrepp. 

 

 Det är inte stora skillnader i hur de mer erfarna idh-lärarna hanterar det pedagogiska arbetet. 

Det som anses lite problematiskt av de mer erfarna lärarna är att en del lärare som inte 

undervisar i idrott och hälsa inte har förståelsen när det tillkommer en friluftsdag till exempel, 

vilket då kan försvåra arbetet. Vissa påpekar också att ämnets status har sjunkit och ämnet har 

lägre prioritet: ” det finns mycket att stå upp för liksom för ämnet[…] hela tiden behöva fajtas 

för det liksom att få tid, för alla vet ju hur viktigt det är liksom i skolan och då händer det 

väldigt lite. Det kan göra en ledsen tycker jag”, det vill säga bekräftelse av egenvärde saknas 

till viss del.  

 

Idh-lärarna finner dock stort stöd hos övriga idh- lärarkollegor och skulle det vara ett problem 

så känner de att de kan ventilera dessa med dem, det vill säga med hjälp av känslomässigt stöd.  

 

Det finns alltså inga större skillnader gällande de copingstrategier som används i det 

pedagogiska arbetet mellan de båda grupperna. Direkt konfrontering och aktiv coping tycks 

vara av vikt i hanterande av omedelbara problem. Idh-lärarna menar också att det är av 

relevans att kunna kontrollera sina känslor. De mer erfarna idh-lärarna påpekar också att 

ämnets status är lågt och inte alltid prioriteras vilket tyder på en avsaknad av bekräftelse av 

egenvärde.  

  

3.2.4 Förutsättningar 
 

Beroende av vilka förutsättningar skolan har, går det åt olika tid för att hantera de stressorer 

som tillkommer till följd av dessa. De idh-lärare som arbetar på en skola utan materiella 

förutsättningar på skolan och måste ta sig till en idrottshall nämner att arbetet är fysiskt 

påfrestande. För den idh-lärare som också är ämnesansvarig tillkommer det också arbete 

eftersom den läraren måste se till att alla idh-lärarna på skolan har någonstans att vara. De 

lärare som inte har bra förutsättningar för idrott och hälsa ämnet uttrycker att det är skönt att 

också undervisa i ett andra ämne, emedan de idh-lärare som arbetar på skolor med mycket bra 

förutsättningar upplever inte arbetet fysiskt betungande och undervisar enbart i ett ämne. 
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Accepterande av situationen är den copingstrategi som är av relevans under denna strategi. De 

mer erfarna idh-lärarna nämner andra dilemman som de nyutexaminerade inte lika påtagligt 

påpekar. De tar upp problemet med för stora klasser vilket skapar en opedagogisk miljö och 

svårigheter att se alla elever i en högre grad. Det är inget de kan göra något åt utan accepterar 

situationen och försöker hantera den utifrån de förutsättningar som finns. De mer erfarna 

nämner också bristande stöd från ledningen och nämner att beroende av elevintaget blir arbetet 

mer eller mindre tungt. 

  

Strategier inom den emotionsfokuserade copingstrategin används alltså även hos de mer 

erfarna idh-lärarna, de accepterar situationen. Med andra ord finns det inte stora skillnader 

under denna kategori, skillnaderna finns i skolan, det vill säga förutsättningarna på 

arbetsplatsen.  

 
3.3 Sammanfattning av resultat 
 
Idh-lärarens arbetssituation är komplex och varierar beroende på vilken skola han eller hon 

arbetar på. De huvudsakliga stressorer som idh-lärarna upplever, och som därmed behöver 

hanteras, sammanfaller inom det administrativa arbetet, mentorskapet, det pedagogiska arbetet 

samt förutsättningar. Beroende av vilken typ av stressor, inom varje kategori utifrån Passer och 

Smiths modell, hanteras problem på olika sätt. Samtliga tre huvudkategorier av coping 

används av idh-lärarna i studien, det vill säga den problemfokuserade, emotionsfokuserade och 

socialt stöd, dock inte alla underkategorier. Den problemfokuserade copingen används när det 

är ett problem som behövs hanteras direkt, även medveten återhållsamhet.  

 

Vikten av socialt stöd från ledning och kollegor anses vara av relevans för att kunna hantera 

sin arbetssituation, det känslomässiga stödet verkar dock vara av huvudsaklig betydelse för hur 

de upplever sin arbetssituation. De ”copar” också emotionellt, framförallt är accepterande av 

situationen vanligt förekommande. Det är inte stora skillnader gällande hur idh-lärare med mer 

erfarenhet hanterar de stressorer som finns i yrket. Den största skillnaden är i hur de mer 

erfarna har lärt sig att sätta gränser, de har insett att de inte kan hinna med alla arbetsuppgifter, 

vilket de med mindre erfarenhet har börjat inse. De med mer erfarenhet nämner också 

bristande stöd från ledningen i högre grad än vad de nyutexaminerade gör, vilket 

nyexaminerade istället copar genom önsketänkande. Med andra ord, arbetssituationen upplevs 

inte bli bättre med åren eftersom samma huvudkategorier av stressorer kunde urskiljas, 

däremot varierar graden av upplevelsen till följd av vilka copingstrategier som används. 
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4. Sammanfattande diskussion 
 
Syftet med vår studie var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa upplever sin arbetssituation 

och hur de nyexaminerade lärarna gör för att hantera den, utifrån frågeställningarna: Vilka 

stressorer upplever lärare i idrott och hälsa i yrket? Hur hanterar lärarna i idrott och hälsa dessa 

stressorer? Vilka skillnader och likheter finns det mellan nyexaminerade lärare i idrott och 

hälsa och de mer erfarna i hur de hanterar stressorer? Upplevs arbetssituationen bli bättre efter 

en längre tid i yrket??  

 

Resultatet visar att idh-lärarna upplever sin arbetssituation som rolig och inspirerande, men 

samtidigt stressande under vissa perioder, vilket är i likhet med tidigare forskning (Paulin, 

2007; Hung, 2011; Fransson & Morberg, 2001; Carlgren & Marton 2002). De nyexaminerade 

lärarna i idrott och hälsa hanterar sin arbetssituation genom att använda olika copingstrategier 

utifrån Passer och Smiths modell (2008), i vilka den medvetna återhållsamheten, accepterande 

och känslomässigt stöd verkar vara de viktigaste från varje kategori i hanterandet av 

arbetssituationen.  

 

De stressorer som idh-lärarna upplever i yrket är det administrativa arbetet, mentorskap, 

pedagogiskt arbete samt förutsättningar. För att hantera dessa stressorer används olika 

copingstrategier från samtliga kategorier utifrån Passer and Smiths modell (2008), det vill säga 

problemfokuserad coping, emotionell coping och sökandet av socialt stöd. Denna studie 

påvisar inga markanta skillnader i hur de mer erfarna idh-lärarna ”copar” jämfört med de 

nyexaminerade. Arbetssituationen upplevs inte heller bli bättre med åren, utan det är idh-

lärarnas användande av copingstrategier som är avgörande för hur arbetssituationen upplevs. 

Detta motsäger tidigare forskning (Hung, 2011; Paulin, 2007; Fransson och Morberg, 2001; 

Carlgren & Marton 2002) som påvisar att det är de första åren som är de mest påfrestande för 

lärarna.  Om skillnaden enbart är synlig i relation till denna studie eller om detta är 

applicerbart för idh-lärare överlag är svårt att konstatera då denna studie är väldigt liten. Det 

som dock är av intresse är att skillnader, men framförallt likheter har synliggörs och att de 

nyexaminerade idh-lärarna faktiskt använder sig av copingstrategier på liknande sätt som 

lärare med mer erfarenhet. Detta resultat innebär alltså att nyexaminerade idh-lärare hanterar 

sin arbetssituation på ett bra sätt i förhållande till de mer erfarna idh-lärarna. Nedan följer 

studiens diskussion där frågeställningarna besvaras och analyseras utifrån fyra teman.    
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4.1  Den upplevda arbetssituationen 
 

Tidigare forskning har visat att verkligheten för den nyexaminerade läraren är tuff (Paulin, 

2007) och att det är först efter cirka fem år som läraren upplever mindre arbetsrelaterad stress 

(Hung, 2011). Detta verkar överensstämma till viss del med denna studies resultat. Resultatet 

visar att de nyexaminerades idh-lärarnas arbetssituation upplevs som stressig, under vissa 

perioder, vilket baseras på att om en situation ska upplevas som stressig ska situationens krav 

övergå resurserna som individen har för att handskas med dem (Passer & Smith, 2008). Det är 

i samband med betygsättning som arbetssituationen upplevs som mest påfrestande.  

 

Samtliga nyexaminerade idh-lärare uttrycker att arbetsuppgifterna är för många i relation till 

tiden. Resultatet visar dessutom att arbetssituationen upplevs liknande av de lärare som har 

arbetat i mer än sju år. De upplever samma huvudsakliga stressorer och hanterar dessa på 

liknande sätt som de nyexaminerade. Innebär detta att den första tiden i yrket för den 

nyexaminerade idh-läraren inte upplevs som påfrestande eller att arbetssituationen inte upplevs 

bli bättre efter en längre tid i yrket? Denna studies resultat tyder på det senare alternativet och 

att det sannolikt är så att de nyexaminerade idh-lärarna för denna studie har lärt sig att hantera 

arbetssituationen på ett framgångsrikt sätt, eftersom likartade copingstrategier urskiljs i båda 

grupperna. Vad som dock är oklart är om detta är fallet för nyexaminerade idh-lärare överlag, 

eller om det enbart är fallet för denna studie med förhållandevis få intervjuade idh-lärare.  

 

Vad som också bör ifrågasättas är vad som räknas som nyexaminerad lärare, eller den första 

tiden i yrket. Hung (2011) och Paulin (2007) nämner att det är de första åren som är mest 

problematisk, denna studie visar tendenser på att det är det första året som är det.  Tre av de 

fyra nyexaminerade idh-lärarna hade arbetat 1.5 år vid intervjutillfället. Om en intervju skett 

ett år tidigare skulle resultatet möjligen sett annorlunda ut, eftersom de till viss del kunde 

påpeka aspekter som de gjorde annorlunda för en tid sedan. Det ska inte bortses ifrån att 

individer ”copar” på olika sätt och olika beroende på situationen (DeLongis & Newth, 2000; 

Hung 2011). Det är möjligt att de nyexaminerade idh-lärarna för just denna studie har mer 

effektiva copingstrategier än genomsnittet. Det är dock av vikt att tydliggöra att de 

nyexaminerade idh-lärarna inte nämner att deras arbetssituation som problemfri, utan snarare 

att de har utarbetade copingstrategier för att hantera den. 

 

Paulin (2007) kategoriserar de vanligaste svårigheterna för den nyexaminerade läraren i de tre 

områdena social kompetens, pedagogiskt och didaktiskt arbete samt den egna 
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arbetssituationen. Dessa kategorier liknar de kategorier som urskilts i denna studie med den 

skillnaden att den sociala kompetensen är inkluderad i det pedagogiska arbetet. Vidare nämner 

forskning att nyexaminerade lärare har svårt att hantera situationer i klassrummet, relationer 

och konflikter samt disciplinproblem (Paulin, 2007; Fransson & Moberg, 2001).  Det är 

framförallt den sociala kompetensen och det pedagogiskt didaktiska arbetet som de 

nyexaminerade idh-lärarna inte upplever några större problem med, vilket kan vara en 

anledning till att den nyexaminerade idh-läraren inte upplever sin arbetssituation lika 

problematisk som tidigare forskning visar.   

 

Vad detta beror på är diskuterbart, men en anledning till att de nyexaminerade idh-lärarna på 

ett framgångsrikt sätt klarar av att hantera problem relaterat till den sociala kompetensen kan 

vara att relatera till tidigare erfarenhet som tränare eller aktiv inom föreningsliv. Det är allmänt 

vedertaget att de personer som utbildar sig till idh-lärare ofta är fysiskt aktiva och har då även 

varit aktiva i en idrottsförening tidigare i livet. I dessa föreningar är det högst troligt att 

utövarna lärt sig det sociala samspelet och därmed också utvecklat sin sociala kompetens. 

Därför är det antagbart att de nyexaminerade idh-lärarna är mer vana i själva 

undervisningssituationen, vilket kan vara en anledning till att idh-lärarna i denna studie inte 

upplever samma brister inom området som forskningen (Paulin, 2007; Fransson & Morberg 

2001) framhäver. Detta tyder inte enbart på att nyexaminerade idh-lärare har bättre 

copingstrategier än de i övriga ämnen, men också att tidigare erfarenheter kan vara en faktor 

som gör att arbetssituationen inte upplevs som lika påfrestande.  De nyexaminerade idh-lärarna 

har alltså tagit till sig de copingstrategier som behövs tidigare i livet och har därför ett moment 

mindre att hantera jämfört med andra ämneslärare. Detta är en slutsats som möjligen kan dras 

eftersom samtliga nyexaminerade för denna studie idh-lärare är, eller har varit, fysiskt aktiva 

inom en idrottsförening tidigare i livet.   

 

Det som inte får bortses ifrån är att även om arbetssituationen periodvis upplevs som stressig, 

uttrycker samtliga idh-lärare glädje över att få undervisa. Det är framförallt roligt, inspirerande 

och varierande. Även vikten av bra kollegor nämns i kontexten av den upplevda 

arbetssituationen; det är de som gör att de trivs inom yrket. Det är allt ”omkring” som gör att 

situationer ibland blir mer problematiska att hantera, framförallt i relation till tiden. Skolan 

finns till för att utbilda, fostra och bidra till ungdomars allsidiga utveckling, men med allt 

administrativt arbete och större elevgrupper kan det inte anses vara förvånande att 

arbetssituationen ibland upplevs som icke hanterbara av idh-lärarna.  
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4.2 Stressorer  
 

Stressorer som kunde urskiljas i resultatet fanns inom det administrativa arbetet, mentorskap, 

det pedagogiska arbetet samt förutsättningar. Att det administrativa arbetet upplevs vara en 

orsak till stress var inte oväntat eftersom detta påpekas även i tidigare forskning (Paulin, 

2007). Det som var överraskande var dock att det administrativa arbetet upplevs som den mest 

påfrestande faktorn av samtliga idh-lärare, och att det är den faktor som inte motsvarar 

förväntningarna på yrket. De nyexaminerade idh-lärarna påpekar att det var långt mer 

administrativt arbete än vad de föreställt sig innan yrkeskarriären, vilket också 

överensstämmer med Carlgren och Martons forskning från 2002.  Frågan är om detta innebär 

att arbetssituationen upplevs som mer påfrestande än vad den egentligen är eftersom 

föreställningarna av yrket inte uppfyllde förväntningarna. Detta är troligtvis inte fallet 

eftersom även de mer erfarna lärarna påpekar det omfattande administrativa arbetet.   

 

Att arbetssituationen upplevs som mer eller mindre stressig under vissa perioder sammanfaller 

med betygssättningen. Det är betygsättning inför varje avslutad kurs och när dessa ska sättas 

påpekar idh-lärarna vikten av bra underlag för att undvika konflikter med elever och föräldrar. 

Resultatet tyder därmed på att planering är en av de viktigaste copingstrategierna gällande 

administrativt arbete, vilket är en strategi utifrån den problemfokuserade copingkategorin. 

Detta styrker påståendet, som tidigare forskning visar, att den problemfokuserade coping 

kategorin är den mest effektiva på arbetsplatsen (DeLongis & Newth, 2000). Planering verkar 

också vara den viktigaste strategin för att kunna koppla ifrån arbetet när de inte befinner sig på 

skolan.   

 

Mentorskap var inte en faktor som vi på förhand trodde skulle upplevas som stressande. Efter 

analys förstår vi dock att så är fallet eftersom det tillkommer en extra uppgift i förhållande till 

tiden. Resultatet visar att den lärare som inte har mentorskap i sin tjänst hinner med sitt arbete 

i högre grad en de övriga idh-lärarna. Resultatet tyder därför på att mentorskap tar mycket av 

en lärares tid och blir därmed en stressor som behöver hanteras.   

 

Det pedagogiska arbetet är den del som motsvarar förväntningarna av yrket, vilket kan tolkas 

som att idh-lärarna har tillägnat sig tillräckliga kunskaper för att hantera denna del.  Detta kan 

sättas i relation till den tidigare forskning som belyser att ämneslärare har fått tillräckliga 

ämneskunskaper från genomförd lärarutbildning (Paulin, 2007). Denna studie tyder därmed på 
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att så också verkar vara fallet för den nyexaminerade idh-läraren. Studien styrker också 

påståendet gällande sambandet mellan förväntningar och hur väl individen handskas med en 

situation. Eftersom de nyexaminerade idh-lärarna upplever arbetet som förväntat går det även 

att anta att de på förhand vet hur de ska hantera situationen.  

 

Förutsättningar räknas som en stressor i denna studie då även denna kategori innebär aspekter 

som behöver hanteras. Jonsson et al. (1987) beskriver idh-lärarens arbetssituation som fysiskt 

påfrestande och tungt. Resultatet tyder på att de idh-lärare som arbetar på en skola som har bra 

materiellt stöd i form av till exempel förutsättningar (hallar, material osv.) upplever sin 

arbetssituation som mindre fysiskt påfrestande. Detta tyder på att om skolan inte har några 

förutsättningar för ämnet idrott och hälsa blir arbetet tyngre; då inkluderar arbetet inte enbart 

släpande av material, utan också dilemmat av var undervisningen ska bedrivas. De idh-lärare 

som arbetar på en skola med bra förutsättningar slipper på så vis många problem. För dem är 

yrket så fysiskt som de gör det till. De kan välja att använda eleverna till fram och borttagning 

av material, de kan också välja hur fysiskt aktiva de vill vara. Roks (2010) samt Sandmark 

(2000) nämner i sin forskning att många idh-lärare inte klarar av att arbeta till pensionsåldern 

till följd av förslitningsskador. Resultatet för denna studie visar att detta stämmer till viss del, 

men beror till stor del på skolans förutsättningar, det vill säga materiellt stöd (utifrån Passer 

och Smiths modell) och hur medvetet återhållsamma idh-lärarna väljer att vara.  

 

Till förutsättningar räknas också huruvida idh-lärarna har stöd från kollegor och ledning. Detta 

hör till förutsättningar då det är aspekter som inte går att påverka på ett effektivt sätt. 

Hanterandet sammanfaller därför till stor del med hur individerna accepterar situationen. 

 
4.3 Copingstrategier 
 
En av studiens, enligt oss, mest intressanta resultat är att nyexaminerade idh-lärare använder 

sig av liknande copingstrategier som lärare med mer erfarenhet. De mer erfarna lärarna 

upplever liknande problem som de nyexaminerade gör och vissa av dem har fortfarande svårt 

att hantera vissa stressorer, framförallt de som tillkommer i samband med betyg och 

bedömning. Detta kan tolkas som att arbetssituationen inte blir bättre med åren, snarare att 

upplevelsen av arbetssituationen är beroende av hur väl personen hanterar den. Enligt statistik 

från SCB (2012) lämnar var sjätte lärare yrket, en orsak till detta skulle kunna vara att lärare 

inte har tillräckligt effektiva copingstrategier för att hantera sin arbetssituation. Denna studies 
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resultat visar att en idh-lärares upplevelse av arbetssituationen är beroende av hur väl de 

”copar”, utifrån Passer och Smiths modell.  

 

För att kunna hantera arbetssituationen är det av stor vikt att variera strategier beroende på 

situationens karaktär och dessutom känna att det finns stöd att hämta från kollegor och 

ledning. Detta är i enlighet med DeLongis & Newths (2000) forskning som visar att det är 

nödvändigt att variera copingstrategier för att blir en framgångsrik ”coper”. Det bör också 

tilläggas att majoriteten av Passer och Smiths copingstrategier används av idh-lärarna, vilket 

kan bero på att en idrottslärares arbetssituation är komplex och stöter på många olika typer av 

problem som behöver hanteras. Är det då antagbart att den copingstrategi som inte används av 

idh-lärarna inte är lika effektiva alternativt vanlig i idh-lärarens arbetssituation?  

 

De copingstrategier som används utifrån den problemfokuserade copingstrategin är planering, 

aktiv coping och problemlösning, medveten återhållsamhet och direkt konfrontering. 

 

Undvikande av konkurrerande aktiviteter är den strategi som inte kunde appliceras i resultatet 

utifrån Passer och Smiths modell. Innebär detta att idh-lärare undviker till exempel jämförelser 

med kollegor i högre grad än andra yrkesgrupper eller att de undviker konkurrerande 

aktiviteter i allmänhet? Det skulle också kunna vara så att konkurrerande aktiviteter inte är 

allmänt förekommande inom yrket, då läraryrket inte innebär hög konkurrens från andra 

kollegor eller företag i hög utsträckning. Det går till exempel inte att göra karriär och få en hög 

position med hög lön. Ytterligare tolkningar är att det kanske är uteslutandet av 

copingstrategin som gör att den finns där, eller att de inte är medvetna om att de använder sig 

av den samt att det är vi som har misslyckats att applicera strategin i vårt resultat. 

 

Gällande den emotionsfokuserad copingkategorin användes samtliga strategier mer eller 

mindre av idh-lärarna, vissa skillnader går dock att urskilja mellan nyexaminerade idh-lärare 

och de med mer erfarenhet i hur de används. Detta beror antagligen på att de mer erfarna har 

haft mer tid att reflektera över sin arbetssituation. Även alla kategorier från socialt stöd 

används av idh-lärarna, dock varierar graden mellan de båda grupperna. De nyexaminerade 

använde sig i högre grad av socialt stöd, då framförallt från kollegorna. 

 

DeLongis & Newth (2000) nämner att problemfokuserade copingstrategier är de mest 

effektiva på arbetsplatsen. Hur väl individen hanterar situationen är dock beroende av att 
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individen känner kontroll. Denna studie visar att de problemfokuserade copingstrategierna är 

effektiva, men att det inte alltid är de som fungerar bäst. Resultatet tyder snarare på att en 

kombination av strategier verkar vara effektivt. Resultatet visar att problemfokuserad coping 

appliceras då det handlar om konkreta problem som kan hanteras på en gång, till exempel 

konflikthantering. Dessutom pekar resultatet på att den medvetna återhållsamheten är av stor 

vikt för att kunna hantera arbetssituationen, framförallt det administrativa arbetet. Enligt 

Andersson (2007) är läraryrket ett av de yrken där en stark pliktkänsla upplevs. Därför verkar 

betydelsen av att sätta gränser och inse att det inte går att hinna med allt vara av vikt.  

 

Strategier inom den emotionsfokuserade copingkategorin verkar vara de mest effektiva 

gällande stressoren förutsättningar, vilket inte är förvånande då det är situationer de inte kan 

göra mycket åt. Med andra ord, resultatet tyder på att stressoren förutsättningar är svår att 

hantera eftersom hanterandet är beroende av omgivande faktorer. Den copingstrategi som är 

mest effektiv gällande detta är därför inte så överraskande accepterande av situationen. Detta 

motsätter till viss del Hungs forskning (2011) som visar att förnekelse är den vanligaste 

copingstrategin bland nyexaminerade lärare. Det bör dock påpekas att Hungs forskning 

behandlar arbetssituationen i sin helhet, medan accepterande framförallt verkar vara vanligt 

inom stressoren förutsättningar i denna studie. Detta innebär i sin tur att det är svårt att dra en 

slutsats om den vanligaste strategin. Detta gäller överlag, den tidigare forskning som har 

framtagits (Hung, 2011; DeLongis & Newth 2000) framhäver gärna de vanligaste 

copingstrategierna i studierna. Enligt denna studies resultat verkar det som att begreppet 

”vanligaste” inte är relevant eftersom copingstrategierna beror på både situationens och 

personens karaktär.  

 

Samtliga idh-lärare är fysiskt aktiva på fritiden och ser den fysiska aktiviteten som ett effektivt 

sätt att koppla av och undvika arbetsrelaterade tankar. Den fysiska aktiviteten skulle kunna 

tolkas vara ett sätt för att undvika och förneka problem, men samtidigt en metod för att koppla 

av och skulle därför kan appliceras in i den emotionsfokuserade copingstrategin. Dessutom 

visar Sandmarks studie (2000) att idh-lärare har en bättre hälsa än den övriga befolkningen, 

vilket denna studie inte ifrågasätter.   

 

Socialt stöd verkar vara av stor vikt i hur idh-lärarna upplever sin arbetssituation, ett resultat 

som stärks av Lärarnas Riksförbunds rapport (2003). Denna tar upp att kollegor är den 

avgörande aspekten för att kunna hantera sin arbetssituation. Nästan samtliga idh-lärare i 
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denna studie upplever att de har ett bra förhållande till sina idh-lärarkollegor. För att kunna 

använda copingstrategin socialt stöd bör det finnas stöd utifrån att hämta, vilket inte 

nödvändigtvis innebär kollegor inom samma ämne, men att ett stöd finns att tillgå. Roks 

forskning från 2010 beskriver läraryrket som ensamt. Detta stämmer till viss del överens med 

vår studie, men upplevs inte som ett större problemområde eftersom idh-lärarna har bra 

kontakt med sina kollegor, då ett känslomässigt stöd finns att hämta om de önskar.  

 

Resultatet tyder alltså på att anledningen till att nyexaminerade idh-lärare kan hantera sin 

arbetssituation i på liknande sätt som mer erfarna lärare är att de faktiskt använder sig utav 

copingstrategier och att det finns existerar en medvetenhet om problematiken. Det vill säga, 

det är medvetna om hur problem kan hanteras på effektivt sätt som fungerar för dem.    

 

4.4 Skillnader och likheter mellan de båda grupperna 
 

Den största anledningen till att göra en jämförelse i copingstrategier mellan nyexaminerade 

idh-lärare och mer erfarna var för att synliggöra de likheter och skillnader som finns i de båda 

grupperna. Av intresse är att det inte är stora skillnader i nyexaminerades idh-lärares 

copingstrategier jämfört med de mer erfarna. Det är enbart några få skillnader som är 

urskiljbara. 

 

De erfarna idh-lärarna har i en något högre grad än de nyexaminerade lärt sig att sätta gränser, 

de är mer medvetet återhållsamma. Detta skulle kunna bero på att de inte känner samma press 

som de nyexaminerade gör. Då de nyexaminerade idh-lärarna ofta har vikariat eller 

tillsvidareanställningar och gärna vill få en fast anställning, kan det vara en orsak till att de inte 

vågar sätta gränser i samma utsträckning som de mer erfarna. Det är dock av stor vikt att 

påpeka att de nyexaminerade idh-lärarna i denna studie har börjat inse att det inte finns tid att 

hinna med alla uppgifter. De har också börjat lära sig att sätta gränser, vilket innebär att båda 

grupperna anser att den medvetna återhållsamheten är av stor vikt för att hantera sin 

arbetssituation och därmed också vara en framgångsrik coper. Tar de med sig arbete hem är 

det för att de väljer att göra det.  Vi förmodade att det skulle vara en större skillnad mellan de 

både grupperna gällande denna aspekt eftersom det tycks vara problematiskt att sätta gränser. 

Det är därför svårt att dra en slutsats huruvida detta är generellt för nyexaminerade idh-lärare 

eller om det enbart var idh-lärarna för denna studie som har tagit till sig den medvetna 

återhållsamheten ovanligt fort.   
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Den största skillnaden fanns i hur de båda grupperna upplever stöd från ledningen, det vill 

säga tillgängligheten av socialt stöd.  De erfarna idh-lärarna har mindre förtroende för 

ledningen än de nyexaminerade. Detta kan bero på att de erfarna idh-lärarna har arbetat längre 

och därmed har tillägnat sig mer erfarenhet på området. De har varit med om situationer där 

ledningen inte gett dem det stöd de behövt i en högre grad. Lärarnas riksförbund (2003) 

påvisar att lärare upplever ett bristande förtroende för ledningen, vilket också denna studies 

resultat påvisar. Det kan därmed anses vara troligt att den nyexaminerade idh-läraren efter en 

längre tids erfarenhet kan komma att utveckla ett mindre förtroende för ledningen då så är 

fallet hos de mer erfarna lärarna i denna studie. Det verkar dock som att de nyexaminerade 

idh-lärarna använder sig av önsketänkande som copingstrategi i en större omfattning, eftersom 

det uttrycks en förhoppning om att ledningen kommer att stödja dem när en problematisk 

situation uppstår. Relationen mellan graden av problem och stöd från ledning är dock inte 

något som denna studie belyser. Skolans ekonomiska förutsättningar verkar också vara av 

betydelse och även ämnets status; både generellt och i förhållande till andra ämnen, gällande 

omfattningen av det stöd som finns att hämta från skolans ledning. 

 

Needels (1991) nämner att erfarna lärare har en förmåga att scanna av situationer i 

klassrummet på ett mer effektivt sätt än vad nyexaminerade lärare gör. Det är inget i denna 

studie som stödjer denna forskning. Underlaget är dock för litet för att kunna utesluta att så är 

fallet. Det som bör påpekas är att en idh-lärares ”klassrum” är olikt ämneslärares och som 

tidigare nämnt verkar inte de nyexaminerade idh-lärarna uppleva några större problem i det 

pedagogiska arbetet. 

 

När det gäller likheter anser samtliga idh-lärare att det är av stor vikt att ta tag i problem direkt, 

det vill säga de använder sig utav aktiv problemlösning. Samtliga respondenter har insett att 

vilken copingstrategi som behövs är beroende av situationen. Övriga slutsatser som kan dras är 

att de mer erfarna idh-lärarna påpekar dilemmat med stora elevgrupper i idrottshallen. Detta 

tyder på att de mer erfarna möjligen är mer reflektiva än vad de nyexaminerade är, de 

nyutexaminerade har svårare att göra en sådan jämförelse. Copingstrategin önsketänkande 

verkar också vara applicerbart hos de mer erfarna idh-lärarna, då de önskar att det såg 

annorlunda ut. De nyexaminerade påpekar inte detta avseende, men använder önsketänkande i 

andra situationer istället. Resultatet tyder på att idh-lärarna har lärt sig att acceptera situationen 

som den är. Det är också antagbart att de nyexaminerade idh-lärarna använder sig av kategorin 
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förnekelse i en högre grad då de ännu inte hunnit reflektera över sin arbetssituation på samma 

sätt.  

 
4.5 Slutsats 
 

Slutsatser efter avslutad studie är att lärare i idrott och hälsa upplever arbetssituationen som 

rolig och inspirerande, men samtidigt stressig under vissa perioder. De nyexaminerade lärarna 

i idrott och hälsa hanterar sin arbetssituation genom att använda olika copingstrategier utifrån 

Passer och Smiths modell, i vilka den medvetna återhållsamheten, accepterandet och 

känslomässigt stöd verkar vara de viktigaste aspekterna från varje kategori av copingstrategier. 

Studien visar inga anmärkbara skillnader i hur mer erfarna lärare i idrott och hälsa jämfört med 

de nyexaminerade använder sig av copingstrategierna. Dock verkar det som att de mer erfarna 

lärarna i idrott och hälsa har reflekterat mer över sin arbetssituation och i högre grad har fått 

erfara frånvaron av socialt stöd från ledningen.  

 

Sammanfattningsvis, arbetssituationen verkar inte blir bättre med åren, resultatet tyder snarare 

på att det är användandet av rätt copingstrategier för det stress som personen utsätts av som är 

avgörande för hur idh-läraren kan uppleva sin arbetssituation.   

 

4.6 Vidare forskning 
 

Då studien belyser ett aktuellt ämne har vi under skrivprocessen iakttagit övriga 

forskningsområden med likartade teman. En intressant aspekt är huruvida elevers 

intagningspoäng hör samman med lärarens arbetssituation. Majoriteten av de mer erfarna idh-

lärarna påpekar att vissa elever är mer lätthanterliga än andra. Dessutom är det av relevans att 

undersöka skillnader mellan upplevd stress hos lärare som har en semestertjänst jämfört med 

de som har en ferietjänst, det vill säga de som har en förtroendetid inkluderad i sin tjänst och 

mellan de som har all arbetstid förlagd på arbetsplatsen. Det är tänkt att lärare med 

semestertjänst ska ha mer schemalagd tid för planering, men är så verkligen fallet?  

 

Att hitta positiv forskning om läraryrket har varit svårt. Därför skulle det även vara intressant 

att undersöka varför så pass många lärare stannar kvar i yrket trots all negativ påverkan. Är 

glädjen att undervisa så pass stor att den väger upp de sämre sidorna av yrket? 
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4.7 Metoddiskussion 
 

En kvalitativ metod valdes till studien eftersom syftet var att studera upplevelser, i detta fall 

den upplevda arbetssituationen. Vi anser att metoden var väl fungerande för studien och gav 

ett resultat som inte skulle kunnat fås med hjälp av en annan metod. Genom noggrann 

genomläsning av de transkriberade intervjuerna kunde teman urskiljas med hjälp av 

meningskoncentrering, därefter kunde en tolkning och analys genomföras.  

 

Fördelen med en kvalitativ metod och meningskoncentrering som verktyg i analys var att vi 

kunde studera just uppfattningar och utifrån dessa uppfattningar göra en kategorisering. Hade 

en kvantitativ metod används hade vi på förhand behövt konstruera kategorier och alternativa 

copingstrategier till dessa. Studien hade då blivit ledande eftersom vi behövt utgå ifrån att det 

förhåller sig på ett visst sätt och därefter konstruera enkätfrågor. Nackdelen med vald metod 

var att fler respondenter hade behövts intervjuats för att stärka validiteten. Nu gjordes en 

jämförelse med enbart fyra individers upplevelser i varje grupp.   

 
Vi vill också tillägga att Passer och Smiths teoretiska modell gällande copingstrategier har 

varit väldigt bra att utgå ifrån då modellen genomsyrat hela studien och skapat underlag för 

både resultat och diskussion. Utan denna modell hade studien inte fått det resultat som ni nu 

har delgivits.  
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 
 
Syfte och frågeställningar:  

 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa upplever sin arbetssituation 

och hur de nyexaminerade lärarna gör för att hantera den. Studiens frågeställningar var: 

 

 Vilka stressorer upplever lärare i idrott och hälsa i yrket? 

 Hur hanterar lärarna i idrott och hälsa dessa stressorer? 

  Vilka skillnader och likheter finns det mellan nyexaminerade lärare i idrott och hälsa 

och de med mer erfarenhet i hur de hanterar dessa stressorer? 

 Upplevs arbetssituationen bli bättre efter en längre tid i yrket?? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Nyexaminerade lärare, läraren arbetssituation, stressade lärare, coping i arbetslivet, 
teachers, coping at work, novis teachers, coping strategies for teachers, coping with stress, 
trivas på jobbet, motivation lärare, idrottslärares hälsa, idrottslärares arbetsmiljö, Stressed 
experienced teachers, experienced P.E. teachers  
 

 

Var har du sökt? 

Google, Google Schoolar  
Uppsatser.se  
Artikeldatabaser: Swe Pub, Libris, Pub Med, DiVA 
GIH:s bibliotekskatalog 
 

Sökningar som gav relevant resultat 

Google + Google Schoolar: lärarens arbetssituation, nyexaminerade lärare, stressade lärare, 
coping strategies for teachers, coping with stress, trivas på jobbet, idrottslärares hälsa, 
idrottslärare arbetsmiljö 
Uppsatser.se: nyexaminerade lärare, lärarens arbetssituation, stress hos lärare  
Artikeldatabaser: Eric: experienced teacher’s 
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Kommentarer 

Det fanns en hel del forskning som var av relevans till vår undersökning. Majoriteten av 
forskningen var dock gjord på grundskolan, ytterst lite av forskningen var gjord på 
gymnasienivå. Många utav Google sökningarna länkade vidare till exempelvis uppsatser.se, 
men även andra artikeldatabaser. 
Även genom tidigare studier och uppsatser hittade vi en hel del relevant forskning. Eftersom 
det fanns liknande examensarbeten undersökte vi deras litteratur och hittade på så sätt 
relevant forskning.  
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Bilaga 2 
 

Hej! 

Vi heter Emmie Borgqvist och Malena Nogerius och skriver just nu vår C-uppsats på 

avancerad nivå för Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm. Vi skriver detta i anledning 

av att ni frivilligt ställer upp på en intervju gällande lärare i idrott och hälsas arbetssituation 

och hanterandet av denna.  Vi vill härmed ge lite information om studien och era rättigheter 

som respondenter.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur nyutexaminerade lärare i idrott och hälsa i 

jämförelse med mer erfarna lärare upplever och hanterar sin arbetssituation. Just du är vald 

eftersom du har antingen mer än 7 års erfarenhet eller är nyligen utexaminerad, det vill säga du 

har inte arbetat som lärare i idrott och hälsa i mer än två år.  

 

Intervjun kommer att ta mellan 25-45 minuter beroende på hur mycket ni har att berätta.  

Intervjun är frivillig och ni kan välja att inte svara på någon fråga om ni känner att ni inte vill, 

ni har också rätt att när som helst avbryta intervjun. Samtalet kommer att spelas in, men dessa 

band kommer att kasseras så fort studien är avslutad.  Ni kommer att behandlas fullständigt 

anonymt i studien och det kommer inte vara möjligt för någon att spåra varken er eller skolan 

ni är anställd på. 

 

Tack för er medverkan! 

  

 

Kontaktuppgifter 
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Bilaga 3  
 
Intervjuguide  
 
 
Demografiska frågor: 
 

 Ålder: 
 Pedagogisk bakgrund/utbildning: 
 Tid i yrket: 
 Undervisningsämne/n: 
 Arbetstid/tjänst i procent: 

 
Inledande bakgrundsfrågor samt följdfrågor 
 

 Varför valde du att bli idrottslärare? 
Är du nöjd med ditt yrkesval? Varför? 
Trivs du med ditt yrke så som det ser ut nu? Varför? 
Vad motiverar dig att fortsätta? 
Om du ser tillbaka på din tid som lärare, vad är det för skillnader nu mot då? (mer 
erfarna) vad gör du annorlunda?  
Var det som du tänkt dig? Är yrket som du trodde att det skulle vara under din tid som 
student? 
Upplever du det som fysiskt påfrestande? 
 

 Vad har du för arbetsuppgifter? (kontakter med ishall, simhall, orientering, 
friluftsdagar).  
Hur upplever du dem i relation till tiden du har till förfogande? Hanterbart/inte 
hanterbart?  
Jobbar utöver schemalagd tid? (Mer än 45h/v) tar med arbetet hem osv. 
Uppskattningsvis hur ofta? Hur påverkar det dig och din vardag utanför arbetet? 
Är tiden för återhämtning tillräcklig i och efter jobbet? 
Tid för återhämtning tillräcklig/raster? 
 

 Hur skulle du beskriva dig själv i din yrkesroll?  
Vad har gjort att du står där du är idag? 
Hur har du upplevt övergången från student till lärare? 
 
 

 Hur upplever du läraryrket, hur skulle du beskriva det? (Både positivt & negativt) 
På vilket sätt? Känslomässigt: kul, jobbigt, utmanande etc.. 
 

 Om du stöter på ett problem, hur gör du för att lösa problemet?  
Tar hjälp, gör allt för att lösa det själv? 
Kan vara mindre/större incident. Eller många saker på en gång, vad gjorde du för att 
ta dig igenom den situationen? Kraven på dig kursmål etc. 
 

 Har du någon känt att du inte vet hur du ska klara av en situation?  
Tidsmässigt, kaosartade lektioner, krav & kritik från föräldrar, kollegor, ledning? 
Vilken var din känslomässiga reaktion på den händelsen? 
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Hur upplevde du det? 
Vad gjorde du då? 
Skillnad mot förr? (äldre) 
Vilken var den akuta reaktionen på händelsen? 
Känner du att du får hjälp/stöd utifrån? Kollegor – hemifrån. 

 
 

 Känner du att du kan koppla av i och efter ditt arbete?  
Hur gör du för att koppla av? Speciella knep, metoder? 
Hur gör du för att inte tänka på arbetet hemma?  
Är du fysisk aktiv på fritiden? Vad gör du? Ungefär hur ofta, hur påverkar det dig? 
 

 Är det något mer du känner att du vill ta upp? 
 
 

 
Följdfrågor kopplat till analys 
 

 Varför valde du att bli idrottslärare? 
Är du nöjd med ditt yrkesval? Varför? 
Trivs du med ditt yrke så som det ser ut nu? Varför? 
Vad motiverar dig att fortsätta? 
Om du ser tillbaka på din tid som lärare, vad är det för skillnader nu mot då? (mer 
erfarna) vad gör du annorlunda?  
Var det som du tänkt dig? Är yrket som du trodde att det skulle vara under din tid som 
student? 
Upplever du det som fysiskt påfrestande? 

 
 
Denna fråga syftar till att leda in respondenterna i tankebanorna kring deras eget yrke. 
Reflektera över om de är nöjda och om det var som de förväntat sig. Här ställs också 
följdfrågan om de upplever yrket som fysiskt påfrestande. Denna fråga är kopplad till 
idrottslärarens arbetssituation.   
 

 Vad har du för arbetsuppgifter? (kontakter med ishall, simhall, orientering, 
friluftsdagar).  
Hur upplever du dem i relation till tiden du har till förfogande? Hanterbart/inte 
hanterbart?  
Jobbar utöver schemalagd tid? (Mer än 45h/v) tar med arbetet hem osv. 
Uppskattningsvis hur ofta? Hur påverkar det dig och din vardag utanför arbetet? 
Är tiden för återhämtning tillräcklig i och efter jobbet? 
Tid för återhämtning tillräcklig/raster? 

 
Denna fråga ställs i syfte av att få en uppfattning av hur idh-lärarna upplever sina 
arbetsuppgifter i förhållande till tiden och hur de handskas med eventuella problem. Därmed 
leder denna fråga in både på upplevd arbetssituation och hanterandet av denna, det vill säga 
copingstrategier.  
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 Hur skulle du beskriva dig själv i din yrkesroll?  
Vad har gjort att du står där du är idag? 
Hur har du upplevt övergången från student till lärare? 

 
Denna frågas syfte var att få en bild av vad de är för person i sitt yrke. Detta kommer vara av 
nytta i diskussionen då vi diskuterar eventuella utsagor. Övergången från student till lärare 
ställs på grund av ett intresse av att undersöka om yrket är som de förväntat sig och kan 
ställas i relation till upplevd arbetssituation. 
  

 Hur upplever du läraryrket, hur skulle du beskriva det? (Både positivt & negativt) 
På vilket sätt? Känslomässigt: kul, jobbigt, utmanande etc. 

 
Denna fråga ställs i syftet av att utröna hur respondenterna upplever sin arbetssituation.  
 

 Om du stöter på ett problem, hur gör du för att lösa problemet?  
Tar hjälp, gör allt för att lösa det själv? 
Kan vara mindre/större incident. Eller många saker på en gång, vad gjorde du för att 
ta dig igenom den situationen? Kraven på dig, kursmål etc. 
 

 
En fråga som enbart behandlar copingstrategier, hur gör respondenterna för att lösa olika 
situationer.  

 
 
 

 Har du någon känt att du inte vet hur du ska klara av en situation?  
Tidsmässigt, kaosartade lektioner, krav & kritik från föräldrar, kollegor, ledning? 
Vilken var din känslomässiga reaktion på den händelsen? 
Hur upplevde du det? 
Vad gjorde du då? 
Skillnad mot förr? (äldre) 
Vilken var den akuta reaktionen på händelsen? 
Känner du att du får hjälp/stöd utifrån? Kollegor – hemifrån. 

 
Även denna fråga är kopplad till copingstrategier och går in i föregående. Syftet är att få mer 
specifika svar och få en annan situation och på så sätt gå djupare in i intervjun.  
 

 
 Känner du att du kan koppla av i och efter ditt arbete?  

Hur gör du för att koppla av? Speciella knep, metoder? 
Hur gör du för att inte tänka på arbetet hemma?  
Är du fysisk aktiv på fritiden? Vad gör du? Ungefär hur ofta, hur påverkar det dig? 
 

Frågan är kopplad till copingstrategier, fast utifrån ett återhämtningsperspektiv och hur de 
gör för att må bra hemma och på jobbet. 

 
 Är det något mer du känner att du vill ta upp? 

 
Denna fråga bör alltid finnas med för eventuella tillägg eller utröna missförstånd. 
 
 


