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Att läraryrket rankas som ett högriskyrke när det kommer till stress, är 
idag inte någon nyhet och ett flertal studier finns som bekräftar detta. 
Vad som däremot saknas och som fordrar mer uppmärksamhet, är 
forskning på vad som bidrar till lärares hälsa. Följande studie är en 
beskrivning av vad lärare själva upplever bidrar till arbetsrelaterad 
stress och vilka hälsofrämjande åtgärder de efterfrågar för att stävja 
denna och öka det egna välbefinnandet. Data insamlades genom 
enskilda intervjuer med sex lärare på grund och gymnasieskolan och 
analyserades tematiskt genom insortering under kategorier. Resultatet 
visar att en bättre belastningsbalans och mer arbetsresurser i form av 
adekvat uppskattning, ledning, bildning och stöd, upplevs som centralt 
för hälsa och välbefinnande. Även ökad kompetens, erfarenhet och 
trygghet i den egna lärarollen beskrivs som viktigt, liksom att själv lära 
sig att sätta gränser för den egna insatsen och tydliggöra en separering 
mellan arbete och fritid. 
 
 

Idag är vi mer medvetna än någonsin om de mentala och fysiska hälsoproblemen i 
arbetslivet som kopplas samman med arbetsrelaterad stress, samt vilka ekonomiska 
kostnader som följer av sjukfrånvaro, försämrad arbetsförmåga och rehabilitering. Trots 
detta är debatten i massmedia om lärares arbetssituation ständigt pågående och 
läraryrket rankas ofta som ett högriskyrke när det kommer till stress (Kovess-Masféty, 
Rios-Seidel & Sevilla-Deieu, 2007). Exempelvis visade en studie gjord av Statistiska 
Centralbyrån (1997) att lärare på grund- och gymnasieskolan rapporterade högre nivåer 
av stress, än samtliga andra akademiska yrken. Hela 64,3% av lärarna upplevde känsla 
av stress under minst halva sin arbetstid, jämfört med 46,8% bland övriga akademiker, 
vilket gjorde läraryrket till det mest stressfyllda arbetet av dem alla (SCB, 1998). I en 
senare rapport gjord av Arbetsmiljöverket och Statistiska Centralbyrån (2001) som 
bygger på Karasek och Theorells Demand-Control model (1990), konfirmeras detta 
resultat. Grund- och gymnasielärare hamnade här högst på listan över vilka tio yrken där 
det är vanligast att man arbetar under ”hög anspänning”, vilket enligt modellen utgör 
den viktigaste orsaken till stress i arbetet. Forskning har även funnit stöd för en högre 
grad av utbrändhet bland lärare. Exempelvis uppmätte lärare år 2000 de absolut högsta 
nivåerna av utmattningssyndrom, jämfört med samtliga medicinska och 
servicerelaterade arbeten (Kalimo & Hakanen, 2000 i Hakanen, Bakker & Schaufeli, 
2006). Kort sagt, läraryrket betraktas generellt som ett stressfyllt arbete (Borg, 1990; 
Burke & Greenglass, 1993) och även om de flesta verksamma finner sitt arbete 
stimulerande, tillfredsställande och belönande (Borg & Riding, 1991), så råder föga 
tvivel om att många lärare idag upplever höga nivåer av arbetsrelaterad stress 
(Jacobsson, Pousette & Thylefors, 2001). När sedan denna i förlängningen kan leda till 
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negativa konsekvenser för såväl lärarna själva, elever och samhället i stort på grund av 
ohälsa, ekonomiska kostnader och försämrad pedagogisk förmåga (Hakanen et al., 
2006; Kovess-Masféty et al., 2007), är det av högsta intresse att ta reda på vad som kan 
förebygga och mildra de verksammas nivåer av stress, vilket därför ligger i fokus för 
aktuell studie. 
 
I litteraturen skildras stress ofta som obalans mellan upplevda krav från omgivningen 
och de resurser som individen upplever sig ha för att bemöta dessa (Lazarus & 
Folkman, 1984). Processen uppstår i interaktion mellan individen och dennes kontext 
och när obalans upplevs, aktiveras våra biologiska system som utvecklats under 
evolutionen för att snabbt kunna undanröja det som utlöser stressen, ”stressorn”. 
Mobiliseringen är till för att värna om kroppslig överlevnad och utgör ett naturligt 
skydd i vårt dagliga liv som inte är ohälsosamt för individen, så länge exponeringen är 
kortvarig och tid ges för återhämtning och vila. Blir stressen däremot långvarig, eller 
om vi ofta utsätts för upprepad exponering och tillräcklig tid för vila saknas, kan 
stressen vara skadlig för människan. Stress kan då medföra en mängd fysiska och 
psykiska besvär i form av trötthet, depression, huvudvärk och muskelsmärta, likväl som 
magbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, utmattningssyndrom och försämrat 
immunförsvar och kognitiv förmåga (Lundberg, 2006; Sonnentag & Kruel, 2006).  
 
Olika studier av stress i arbetet har identifierat ett flertal faktorer som med varierande 
betydelse, antingen verkar öka eller minska de verksammas stressreaktioner. All stress 
behöver dock inte vara av ondo, utan kan under de rätta förutsättningarna främja såväl 
hälsa som välbefinnande, beroende på typen av stressor, vilka resurser som finns att 
tillgå och hur framgångsrik individen är på att lösa den uppkomna spänningen 
(Antonovsky, 2005; Hakanen et al., 2006). I denna studie syftar begreppet hälsa på 
WHO:s definition av hälsa och skall således vidare tolkas som ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara som frånvaro av 
sjukdom och symtom (WHO, 2007). 
 
En av de kanske mest kända teorierna som belyser stressens dualism, är den redan 
nämnda Demand-Control model. Modellen introducerades av Karasek (1979) och kom 
senare att utvecklades av Johnson och Hall (1988) och Karasek och Theorell (1990), att 
även innefatta betydelsen av socialt stöd. Enligt modellen leder inte höga psykologiska 
krav i form av exempelvis kvantitativ och kvalitativ arbetsbelastning och tidspress per 
automatik till negativa konsekvenser för individen, utan hänsyn måste även tas till 
vilken grad av inflytande, kontroll och stöd personen har i den egna arbetssituationen. 
Som redan nämnts, förknippas ett arbete under ”hög anspänning” (kombination av höga 
krav och lågt inflytande) med stress och försämrat välbefinnande. Däremot utgör 
sammansättningen höga krav och hög grad av inflytande något författarna kallar för ett 
”aktivt arbete” där stress ses som positivt och antas främja såväl välmående och 
motivation, som arbetsmässig och personlig utveckling. Stöd från kollegor och chef, 
liksom ökad kontroll över situationen, modererar enligt modellen de negativa 
konsekvenserna av påfrestningen och bäst mår de personer som både har inflytande och 
stöd, samtidigt som de blir tillräckligt stimulerade i sitt arbete (Karasek & Theorell, 
1990). 
 
Demand-Control model (Karasek & Theorell, 1990) har fått kritik för att den förenklar 
komplexiteten i arbetstagarens kontext till endast ett fåtal variabler och inte tar hänsyn 
till att det finns andra prediktorer än krav, kontroll och stöd, som påverkar de anställdas 
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nivåer av stress (Hakanen et al., 2006). Siegrists Effort-Reward imbalance model (1996) 
ger här en kompletterande bild då den skiftar fokus från kontroll till belöning. Modellen 
går ut på att människor i sitt arbete gör olika ansträngningar som de förväntar sig en 
rättfärdig belöning för i form av pengar, självkänsla, uppskattning och trygghet. 
Beroende på yttre krav och förpliktelser från organisationen, samt inre individfaktorer 
som engagemang, kommer ansträngningens styrka att variera och desto större 
investering i arbetet på grund av höga krav och högt engagemang, desto viktigare blir en 
adekvat belöning för insatsen. Uteblir denna, eller om arbetstagarens insats överstiger 
den erhållna vedergällningen, upplever individen obalans som i förlängningen kan leda 
till skadlig stress och det är just bristen på ömsesidighet mellan belöning och insats, som 
enligt Siegrist utgör faran. 
 
Om Siegrists Effort-Reward imbalance model (1996) ger en bidragande förklaring till 
vad som kan orsaka anspänning och stress i arbetet, så söker skaparna till Job Demands-
Resources model (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001) att bredda bilden 
över arbetstagares hälsa, genom att även se till vad som leder till ökad motivation och 
engagemang hos individen. Modellen har flera beröringspunkter med de övriga två 
nämnda. Dock skildras här en mer facetterad bild av vilka krav och resurser som ingår i 
arbetstagarens vardag (Hakanen et al., 2006).  
 
Enligt Job Demands-Resources model (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 
2001) finns två parallella karakteristika som kan särskiljas i alla yrken och dessa är 
arbetskrav och arbetsresurser. Arbetskrav syftar till samtliga fysiska, psykologiska, 
sociala och organisatoriska aspekter av arbetet som på ett eller annat sätt fordrar psykisk 
eller fysisk ansträngning av individen. Medan arbetsresurser utgörs av alla fysiska, 
psykologiska, sociala och organisatoriska medel som arbetet har att erbjuda den 
anställde i form av stöd, feedback, lön, utveckling, etcetera. Tanken bakom teorin är att 
det finns två olika psykologiska processer som de två arbetskarakteristika kan starta. 
Den ena är liksom hos Karasek och Theorells modell (1990) en dränerande process där 
höga arbetskrav som överstiger arbetstagarens adaptiva kapacitet, utgör en potentiell 
risk för anspänning, stress och ohälsa. Däremot antas den andra processen, som utlöses 
av tillgång till arbetsresurser, leda till positiva aspekter som förbättrad arbetsinsats, ökad 
tillgivenhet till organisationen, samt högre motivation och engagemang hos individen. 
Krav i arbetet behöver i likhet med de två andra teorierna, här inte vara negativa i sig. 
Däremot kan de om de blir för höga och långvariga, förvandlas till stressorer om den 
anställde inte ges tillräckligt med resurser och tid för återhämtning (Bakker, Demerouti, 
Hakkanen, & Xanthopoulou, 2007; Hakanen et al., 2006). 
 
Teorierna ovan har främst fokuserat på hur stress i arbetslivet hanteras genom yttre 
citament som antingen uppväger, mildrar, eller eliminerar den uppkomna spänningen. 
Dock går inte alla krav och motgångar att undvika, varför det även blir intressant att titta 
på vad som gör att somliga individer under svåra påfrestningar behåller hälsan och 
utvecklas, medan andra insjuknar och bryts ned. Svaret på denna fråga ligger enligt 
Aron Antonovsky (2005) i att vi människor har olika resistans som ligger till grund för 
huruvida stressorer i tillvaron kommer att leda till hälsa, ohälsa eller något där emellan. 
Enligt honom räcker det därför inte med att enbart motverka eller stävja de hot som 
finns i vår omgivning. För att främja hälsa måste vi även stärka vår inre motståndskraft 
så att vi bättre kan hantera spänningen när den uppstår. Denna motståndskraft menar 
Antonovsky, byggs upp under livets gång och betingas av i vilken grad tillvaron 
omkring oss upplevs som meningsfull, begriplig och hanterbar. Komponenterna utgör 
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grundplåten i hans begrepp Känsla Av SAMmanhang (KASAM) och då KASAM även 
formas i arbetslivet, är det av högsta prioritet att specificera vilka aspekter som här är av 
betydelse. 
 
Meningsfullhet, eller motivationskomponenten som Antonovsky (2005) även kallar den, 
syftar till huruvida livet och de problem man här ställs inför, upplevs ha en 
känslomässig innebörd värd investering och engagemang. Människor med en hög grad 
av meningsfullhet, ser olika områden i livet som betydelsefulla och viktiga och krav i 
tillvaron ses snarare som utmaningar värda energisatsning, än ovälkomna bördor. 
Komponenten främjas på arbetsplatsen av att man där medverkar i ett socialt värdesatt 
beslutsfattande. Med detta menar Antonovsky att den anställde både känner glädje och 
stolthet i sitt arbete genom social uppskattning och rättvisa belöningar, samtidigt som 
frihet finns att själv påverka den egna situationen. Inflytandet över de beslut som fattas, 
bör av den anställde upplevas som tillräckligt. På samma sätt bör kontrollen som utövas 
på arbetsplatsen kännas legitim. 
 
Begriplighetskomponenten avser i vilken utsträckning vi upplever inre och yttre stimuli 
som förståeliga, strukturerade och förutsägbara. Personer med hög känsla av 
begriplighet ser inte dessa stimuli som helt oförutsedda och då de ändå kommer som 
överraskningar, så går de åtminstone för dessa individer att förklara och ordna. Enligt 
Antonovsky stärks känslan av begriplighet i arbetslivet genom förutsägbarhet och 
trygghet i det egna arbetet. Arbetsgruppens sociala relationer spelar här en betydande 
roll och existerar gemensamma värderingar, gruppidentifikation och tydliga 
förväntningar på arbetsplatsen, kommer ömsesidig förståelse bland personalen att öka, 
vilket i sin tur leder till högre begriplighet hos den anställde (Antonovsky, 2005). 
 
Den tredje och sista komponenten hanterbarhet, handlar om i vilken grad vi upplever att 
de resurser som finns till förfogande, är tillräckliga för att bemöta de krav som olika 
stimuli ställer oss inför. Belastningsbalans är här centralt och känslan av hanterbarhet 
stärks i arbetslivet av att vi inte mer än tillfälligt blir överbelastade och att möjlighet till 
återhämtning och vila ges. Avgörande för komponentens tillväxt är även att arbetet 
förser oss med den utrustning, miljö och sociala kontext som vi tror fordras för att göra 
en bra insats, samt att den anställde upplever sig ha tillfredställande resurser i form av 
kunskap, färdighet och material till hands (Antonovsky, 2005). 
 
Som beskrevs inledningsvis så är det i litteraturen fastställt att läraryrket utgör en 
potentiell risk för skadliga hälsoeffekter som utmattningssyndrom och stress. Att just 
lärare är särskilt utsatta för stress i sitt yrke kan bero på en mängd faktorer. Exempelvis 
kan ständiga avbrott i arbetet på grund av konflikter och andra uppkomna situationer 
som gör att man inte hinner fullfölja sina intentioner, upplevas stressande, liksom att 
yrket inbegriper olika moment som det är svårt att mentalt frigöra sig ifrån efter 
arbetstidens slut. Planering inför nästkommande dags lektioner, rättning och olösta 
problem, utgör alla typfall på fenomen som fordrar uppmärksamhet och energi även 
utanför arbetet (Aronsson & Svensson, 1997). En annan betydande faktor kan vara att 
läraryrket, liksom en växande typ av arbeten idag, inte har några fasta tidsscheman och 
saknar tydliga tidsgränser för när gärningen kan anses färdig. Arbetet kännetecknas av 
att det hela tiden kan bli bättre än bra och att kvalitén på uppgiftsutförandet, avspeglar 
sig på personen som utför arbetet. Att vara verksam utöver ordinarie arbetstid, blir 
därför för många ett sätt att skydda sig mot den utsatthet ett eventuellt misslyckande 
medför (Aronsson & Göransson, 1997; Svensson & Skantze, 1994).  
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Stresslitteratur gällande lärare finns det idag en riklig mängd av, liksom studier som 
diskuterar vilka de bidragande orsakerna är till de verksammas nivåer av stress. Vad 
som däremot saknas och som inte är lika lätt att finna, är forskning på vad som bidrar 
till lärares hälsa (Lauzon, 2003). För att lärare ska må bra i sitt arbete och känna ett 
engagemang som har positiva konsekvenser för både dem själva, elever och 
organisation (Bakker et al., 2007), krävs därför mer kunskap och en djupare förståelse 
för lärares arbetssituation och vilka faktorer som där motverkar negativ stress och leder 
till ett ökat välbefinnande. Först när en sådan förståelse och kunskap är nådd kan den 
negativa rapporteringen om lärares hälsa vändas, samtidigt som vi kan få en förbättrad 
skola för alla parter. 
 
Syftet med föreliggande intervjustudie var att genom lärares egna upplevelser och 
tankar kring sin arbetssituation, öka förståelsen för vilka stressorer de erfar och se vilka 
hälsofrämjande åtgärder de själva efterfrågar och anser betydelsefulla för att lindra 
dessa och öka det egna välbefinnandet som lärare.  

 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
 
De sex undersökningsdeltagarna var samtliga lärare i åldrarna 29 till 61 år, verksamma 
inom grund- eller gymnasieskolan. Deltagarna valdes efterhand utifrån skola, erfarenhet 
och undervisningsstadium för att bredda data och urvalet skedde främst genom så kallat 
snöbollsurval, där jag via bekanta på olika skolor, vidareförmedlades kontakter till 
lärare som kunde tänka sig att medverka i studien. På en skola uppringdes även rektor 
som i sin tur vidareförmedlade en deltagare. Samtliga deltagare kontaktades sedan av 
mig personligen, antingen via mail eller per telefon, för att ges ytterligare information 
om studien och för att bekräfta deras fria vilja att deltaga. 
  
Av de sex undersökningsdeltagarna var fyra kvinnor och två män. Två arbetade deltid 
och två hade småbarn hemma. Den som arbetat längst som lärare hade verkat i 22 år och 
den som arbetat kortast, hade varit verksam i drygt två månader. De övriga fyra 
deltagarna hade arbetat som lärare mellan nio till fjorton år. Samtliga var behöriga lärare 
med akademisk examen verksamma i stockholmsområdet och de ämnen som de främst 
undervisade i var samhällskunskap, engelska, svenska, matematik, fysik, naturkunskap, 
historia och hantverksteknik.  
 
Två av deltagarna arbetade på gymnasiet där den ena gymnasieskolan beskrevs som ett 
typiskt förortsgymnasium där många elever har invandrarbakgrund och låga 
intagningspoäng. Den andra gymnasieskolan var ett hantverksgymnasium med god 
ekonomi och elever från olika socioekonomiska områden. Två deltagare undervisade på 
högstadiet där den ena skolan förklarades vara en statusskola i kommunen med elever 
som ser ett godkänt som ett totalt misslyckande och ett mycket väl godkänt, som det 
enda acceptabla. Den andra högstadieskolan hade ett brett upptagningsområde med en 
blandning av barn som har det besvärligt hemma, barn som har det gott ställt och barn 
med välutbildade föräldrar. De sista två deltagarna arbetade på samma skola med 
inriktning mot lägre åldrar. Den ena deltagaren var främst verksam i klasserna ett till tre 
och den andra främst i klasserna fyra till sex. Skolan hade ett tämligen litet 
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upptagningsområde från villaområden med medelklass och övre medelklass och den 
sociala problematiken, beskrevs här som ganska begränsad jämfört med andra skolor. 
 
Datainsamling 
 
Data insamlades med hjälp av enskilda intervjuer med de sex undersökningsdeltagarna. 
Intervjuerna som alla utfördes av mig personligen, var semistrukturerade och 
genomfördes med hjälp av en intervjuguide som sammanställts i förväg (se appendix). 
Frågorna som ställdes i varierande ordning beroende på vilka svar som gavs, var dels 
hämtade från de olika temata i intervjuguiden och dels spontana följdfrågor utifrån vad 
deltagarna själva berättade. I stort genomgicks dock de flesta frågorna från 
intervjuguiden i samtliga intervjuer. Det bör i sammanhanget även nämnas att jag innan 
min nuvarande utbildning, var student på Lärarhögskolan i Stockholm och har således 
egna erfarenheter från verksamhetsförlagd praktik. Denna förförståelse har i möjligaste 
mån lagts åt sidan för att skapa ett så neutralt förhållningssätt till ämnet som möjligt och 
för att inte påverka deltagarnas svar. Frågorna ställdes således i öppen form för att fånga 
deltagarnas unika upplevelser och tankar kring sin arbetssituation och inte styras in på 
områden som jag personligen hade funderingar kring. 
 
Procedur 
 
Tre av intervjuerna ägde rum i deltagarnas hem och tre av intervjuerna genomfördes på 
deltagarnas respektive skola. Tidsåtgången för dem varierade mellan 45 och 75 minuter 
och samtliga intervjuer spelades in på mp3 som jag före bad om lov att få använda. 
Innan varje intervju påbörjades, informerades deltagarna om undersökningens syfte 
samt ungefärlig längd för intervjun (samma information gavs även vid första 
kontakttillfället). De fick sedan information om rätten att avbryta intervjun när helst de 
önskade och om rätten att inte svara på frågor som de själva inte ville. Jag berättade 
också att materialet enkom skulle användas i forskningssyfte, att deras person gavs 
största möjliga konfidentialitet och att det förutom mig, endast var handledare och 
opponent som ges tillgång till de färdigtranskriberade intervjuerna. Jag förklarade även 
att materialet då skulle vara avidentifierat så varken person eller skola går att spåra. 
Deltagarna gavs sedan möjlighet att ställa frågor om eventuella oklarheter innan mp3n 
sattes igång. Efter intervjun tackades deltagarna för sin medverkan och samtliga erbjöds 
att erhålla ett exemplar av den färdiga uppsatsen. 
 
Analys 
 
Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant och genomlästes flera gånger för att en 
klar bild skulle nås över vad deltagarna faktiskt berättat. Då en god överblick över 
materialet erhållits, påbörjades själva analysprocessen där jag enligt Hayes (2000), sökte 
följa tillvägagångssättet för tematisk analys. All empiri sorterades med hjälp av 
dataprogrammet Open Code (Umeå Universitet, 2007), där hela materialet genomgicks 
och markeringar i form av koder gjordes i marginalen om vilket fenomen aktuell text 
verkade handla om. Efter att samtlig text genomgåtts, sorterades sedan de koder som 
verkade handla om samma sak under olika övergripande teman. Denna tematiseringen 
skedde dels med utgångspunkt i själva empirin och dels utifrån de förhandsstyrda 
temata och frågor jag har i intervjuguiden (se appendix). För att sorteringen skulle bli så 
solid som möjligt, genomgicks sedan materialet ytterligare en gång för varje tema och 
all empiri som verkade passa till aktuell kategori plockades ut. Då sorteringsarbetet 



 

 

7 

upplevdes som färdigt, rensades sedan övrig text bort som inte passade in mot de teman 
jag hittat. Texten sammanfattades och tolkades därefter med egna ord och flyttades 
sedan om ytterligare ett par gånger under de funna kategorierna tills den helt passade 
samman mot studiens syfte. Slutligen döptes de teman jag valt ut, till de huvudrubriker 
som följer nedan och belystes med citat som jag själv tyckte var passande.  
 

 
Resultat 

 
Upplevelse av lärarrollen 
 
Arbetet som lärare berättar deltagarna, innebär att dagligen ställas inför en mängd olika 
situationer och sammanhang där både elever, föräldrar, möten och andra åtaganden som 
att fylla i formulär och skriva veckobrev, utgör en del av vardagen. Deltagarna älskar att 
vara lärare och beskriver sig ha ett meningsfullt arbete som de är stolta och känner 
glädje över, men det händer att energin tar slut och att känsla av hopplöshet och 
otillräcklighet infinner sig, då man känner att man inte riktigt hinner med. De berättar 
om ett arbetsklimat som de upplever som stressigt och lite rörigt. Där mycket spring och 
många oförutsedda händelser i form av konflikter, salsbyten, etcetera, ställer stora krav 
på ständig beredskap och flexibilitet. Vad som helst kan inträffa på en lektion och även 
om man förberett sig i tio timmar, så kan något hända som gör att man måste göra något 
annat. 
 
Upplevelsen av att ens fasta schema ständigt luckras upp av olika aktiviteter och att 
tiden aldrig riktigt räcker till, beskrivs som vanligt förekommande, liksom att aldrig 
hinna färdigt med det man har planerat under den period man tänkt sig. Ständigt kan det 
egna arbetet som planeringstid, tvingas att avbrytas för en uppkommen situation som 
exempelvis att bli kontaktad av en elev eller förälder, eller så måste man plötsligt 
vikariera för en sjuk kollega, eller delta i ett möte om något specifikt som man inte har 
räknat med.     

 
”Jag har världens bästa jobb men det är ganska stressigt och det känns som att hur 
mycket tid man än lägger ned, så är man aldrig klar med det man skulle göra den 
dagen. För det kommer alltid saker emellan och det är nog det som gör att man 
blir lite stressad.” 

 
Att leda och inspirera elever och dessutom leda deras lärande och personliga utveckling, 
ställer enligt deltagarna stora krav på personliga ledarkunskaper. Situationen är här 
kluven eftersom ledarskapet både beskrivs som positivt och utsatt. För personer som 
inte får med sig eleverna, berättas att det är otroligt påfrestande att vara lärare av den 
anledningen att man blir skärskådad varenda dag. Samtidigt beskrivs ledarrollen som 
positiv eftersom man får direkt återkoppling av desamma, när man gör något bra. 
 
Upplevd arbetsbelastning 
 
Arbetsbelastningen i skolan upplevs av deltagarna som mycket hög och främst är det 
känslan av att man alltid har för mycket att göra, på alldeles för lite tid som skildras. Att 
leda och entusiasmera ungdomar med olika bekymmer förklaras som tungt, men det är 
särskilt allt arbete som på senare tid lagts på utöver undervisningen som gör att lärarna 
upplever att de inte hinner med. En bra lektion kräver enligt deltagarna mycket 
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förberedelse och energi. Samtidigt berättar de att det nästan aldrig finns tid att i lugn och 
ro sitta ned och planera. Förutom lektionsplaneringar och efterarbete skall omdömen, 
protokoll och åtgärdsprogram skrivas och utöver arkivering av blanketter, har mer 
ansvar över ekonomi och samarbete i arbetslagen tillkommit som inte fanns förr. Bara 
att registrera en frånvaro berättar en av deltagarna, tar längre tid idag efter datorernas 
genombrott. Tidigare drogs ett streck i en bok och nu tar det allt mellan två till tio 
minuter, beroende på hur många personer som är inne i systemet.  

 
”Det tar rätt mycket laddning och förberedelse om du skall göra en lektion bra och 
då gäller det att ha tid att sitta ned och tänka, att se en röd tråd i någonting, eller att 
hitta vinklar som gör det intressant. Det är inte bara att komma in i ett klassrum 
och säga att nu så ska vi jobba med Karl den XII. Jubel i klassrummet.” 

 
Deltagarna beskriver också hur själva lektionskvantiteten ökat på senare år. Det tidigare 
avtalet med 17 klocktimmar undervisningstid förklarar de tagits bort, vilket har 
inneburit att man antingen kan undervisa mer eller mindre på sina 35 timmar i skolan så 
länge arbetsbelastningen inte blir för hög. Exempelvis berättar en av deltagarna hur hans 
tidigare 24 lektioner i veckan, dragits upp till 27 och till och med till 29 på vissa ställen 
i kommunen, utan att generera en extra krona i lön. Arbetstiden skildras här som diffus 
och problematisk och det upplevs som oklart exakt hur mycket mer arbete man kan 
hinna med, utan att bli överbelastad. Det upplevs dessutom som svårt att bevisa om man 
verkligen har arbetat övertid, eller om det istället är en själv som är för långsam. Om 
man borde hunnit med göromålen under förtroendetiden, eller om arbetsbördan faktiskt 
överstiger veckans 45 timmar. Att själv kontrollera tidsåtgången för den egna insatsen 
så att man inte arbetar för mycket anses ändå betydelsefullt, liksom att verkligen skriva 
upp och påtala för rektor när man arbetat för mycket.  
 
Den ständiga tidsbristen, ökad arbetsbelastning och att ha 45 timmars arbetsvecka, 
skildras av deltagarna som tufft. Särskilt betungande upplevs tidskrävande moment som 
utvecklingssamtal eller att vikariera för en kollega, eftersom ingen extra tid för detta 
finns att tillgå. Endast ett par av deltagarna berättar att de hinner ta rast och lunch som 
de ska. För de andra går tiden istället åt till att förbereda nästa lektion, hämta material, 
kopiera och så vidare. Färre undervisningstimmar så att man fick mer luft i schemat och 
mindre administrativt arbete, förklarar deltagarna skulle minska arbetsbelastningen 
betydligt och ge mer tid över åt planering och förberedelse. Idag berättas hur den tiden 
saknas och istället beskriver en av deltagarna hur klimatet på hans skola blivit uppgivet, 
just på grund av att man inte hinner med att både vara lärare, föräldraträffare och 
administratör. 

 
”Det är sällan jag idag hör människor vissla i korridorerna. Många människor när 
de visslar då mår de ganska bra och jag vet inte när jag hörde det senast och jag 
tillhör en utav dem.” 

 
Förväntningar och resurser 
 
De förväntningar som ställs på lärarna idag från samhället, föräldrar, elever och ledning, 
upplevs av deltagarna ibland som orimliga att möta med de resurser som finns att tillgå. 
Att väntas ta hand om elever som behöver mycket mer stöd än de kan få, eller att ta 
hand om elever med allvarliga diagnoser när man själv inte är specialist, skildras som 
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övermäktigt, liksom elevers och föräldrars förväntningar på höga betyg när man själv 
inte hinner med och det inte finns någonstans att skicka dem som behöver mer hjälp.  

 
”Alla elever förväntar sig att jag kan göra så att de får MVG i alla ämnen och 
föräldrarna tycker att det är väl bara att se till att hjälpa eleverna så att de får bra 
betyg. Sen så sitter man med en klass där några når toppbetyg och några knappt 
når godkänt och så har man ingen stans att skicka dem.” 

 
En av deltagarna berättar att skolan utifrån sett, om man tittar på TV, ska lösa alla 
bekymmer i samhället. Det som däremot enligt honom missats, är att man som lärare är 
utbildad till att undervisa och att det finns olika kompetenser, erfarenheter och 
möjligheter bland de verksamma att möta alla de situationer som de ställs inför. Idag 
upplever deltagarna att mycket bara läggs på skolans personal att sköta och att det i sin 
tur har lett till att hanterandet av situationer där man saknar kompetens, blivit en del av 
vardagen.  
  
Deltagarna upplever ett behov av vidareutbildning. Mer kunskap om hur man möter 
elever med olika problem och med särskilda behov av stöd efterfrågas, liksom 
fortbildning i ämneskunskaperna, både för att få inspiration, uppmuntran och för att öka 
tryggheten i lärarrollen. Möjligheten att gå kurser, utbildningar eller att lyssna på 
varandra inom ramen för skolans verksamhet, berättar deltagarna är dock begränsad. 
Några av dem är osäkra på hur det överhuvudtaget fungerar om de önskar att 
vidareutbilda sig, medan andra förklarar att detta endast är möjligt om man sköter det 
privat, utanför ordinarie arbetstid med varken kompensation eller studiedag som 
incitament. Inte heller om utbildningen är gratis är det säkert att deltagarna ges 
möjlighet att delta. Exempelvis berättar en av dem hur hon hittat en gratiskurs som hon 
hade velat gå, men att det från ledningens håll endast var tillåtet om hon själv ordnade 
med en vikarie för tiden hon var borta. Vidare förklarar deltagaren att vikarierande på 
hennes skola inte ges betalt, utan kompensation ges via studiedagar som kan tas ut 
under begränsade former, varför villkor som dessa ofta blir svåra att tillmötesgå. 
 
Resurser i form av speciallärare, nyare material, böcker, etcetera, beskrivs idag saknas i 
skolan. Mindre elevgrupper, fler pedagoger, stödlärare och specialister, skulle enligt 
deltagarna underlätta arbetet betydligt, men också lång erfarenhet, mycket påsamlat 
material och vetskapen om var man skall söka information, anses behjälpligt. En av 
deltagarna berättar att det vore rena drömmen om man hade tillräckligt med resurser. 
Samtidigt nämner kvinnan att man kan komma otroligt långt med ett förändrat arbets- 
och förhållningssätt och att hon är trött på att många hela tiden skyller ifrån sig på att 
man inte kan göra någonting beroende på bristande resurser. Mer resurser i skolan 
behövs enligt deltagarna utan tvivel. Samtidigt framhålls att man kan komma långt med 
kompetent personal och ett bra ledarskap i skolan. 
 
Frihet och inflytande  
 
Den stora friheten och inflytandet över den egna arbetssituationen, beskrivs som en av 
de största fördelarna med att vara lärare. Deltagarnas skildringar av verkligheten går här 
isär, då några upplever sig kunna styra väldigt mycket över sin arbetssituation, medan 
andra känner att deras möjlighet att påverka det egna arbetet är begränsad. En 
inskränkning i lärarnas frihet i och med ramtidens införande åskådliggörs och det 
berättas hur det förr var så att så länge man skötte sitt arbete, så var det ingen som 
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brydde sig huruvida man var på skolan eller hemma. Den forna friheten med de korta 
arbetsdagarna, var enligt en av deltagarna en löneförmån som gjorde att ersättningen 
inte behövdes höjas lika mycket som för andra akademiska yrken. Idag förklarar han hur 
all den friheten är borta och att det nästan känns som om han hade skolplikt själv. 
 
Inflytandet över den egna arbetssituationen beskrivs av några av deltagarna ändå som 
stort. Exempelvis uppskattas möjligheten att man kan flexa med arbetstiden och sluta 
tidigare somliga dagar. Valet är frivilligt för vissa av deltagarna och ses som positivt, 
även om det också kan upplevas som en arbetsbelastning längre fram om man istället får 
sitta på helgen och arbeta. Likaså värderas att undervisningens vida mål ger utrymme 
för egen kreativitet, trots att det framhålls att detta samtidigt lämnar den enskilda läraren 
ganska naken, om personen inte har tillräckligt på fötterna.  

 
”Jag tycker ändå att det positiva är att man har lite frihet, beroende på vilken skola 
man jobbar på. Det är vissa dagar som man har sluttid till klockan fyra, annars 
som imorgon om jag hinner gå när jag är klar med barnen, då kan jag gå. Sen får 
jag ändå jobba någon annan gång, men man har en viss frihet på eftermiddagarna 
och det tycker jag är skönt.” 

 
Andra deltagare upplever arbetet som ganska inrutat. Personerna känner inte att de 
direkt kan påverka sin arbetssituation mer än var de lägger sin ambitionsnivå och vad de 
skall göra på sina raster. Schemat och lektionerna på skolan ligger fast och även om de 
kan förlägga sin förtroendetid var de vill, så menar de att varken undervisningstid eller 
planeringstid går att styra. 

 
”Jag har ju fått det schema jag har med de lektioner som skolan bestämt att jag ska 
ha. Det jag kan påverka det är egentligen bara vad jag ska göra på mina raster. 
Antingen så sitter jag och jobbar på rasten och då kanske man kan jobba mindre 
hemma, eller så tar jag verkligen rast när jag behöver och då kanske jag får mindre 
tid hemma. Det är lite så man kan styra det, men något annat kan jag nog inte 
påverka.” 

 
Att som lärare känna sig delaktig och få vara med och bestämma samt tas på allvar, 
upplevs av några av deltagarna som centralt för den egna trivseln och välmåendet. 
Samtidigt skildras de flesta skolorna som hierarkiska, med få som bestämmer och lång 
väg till beslut. Endast en av deltagarna ger på allvar en annan bild och hon berättar hur 
deras rektor inte bestämmer lika mycket som på andra skolor. Enligt deltagaren har 
lärarna på hennes arbete ett stort inflytande över organisationen och tar själva hand om 
all ekonomi, marknadsföring, kompetensutveckling och arbetsmiljö. De kan även på 
egen hand boka in konferenser, bestämma innehåll och matcha individuella och 
gemensamma utbildningsbehov. Medbestämmandet beskriver deltagaren som mycket 
positivt och hon framhåller samtidigt att skolans popularitet, förmodligen bygger på 
dess platta organisation och lärarnas inflytelserika samarbete.  
 
Den egna gränssättningen  
 
Som lärare menar deltagarna att det är väldigt viktigt att sätta gränser för vad man själv 
orkar med. Att känna efter vad man faktiskt hinner med och våga säga nej när 
engagemangen och åtagandena blir för många, beskrivs som viktigt för det egna 
välbefinnandet. De berättar om ett arbete som aldrig tar slut, där man alltid kan göra 
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mer och där flera års erfarenhet och trygghet i lärarrollen, ofta är vad som krävs för att 
hantera arbetsbelastningen. Exempelvis berättar en av deltagarna att längden på för- och 
efterarbetstiden, hänger samman med hur säker man är i sin lärarroll. Hon berättar hur 
hon i början under sin praktiktid, kunde förbereda sig omkring 13 timmar inför varje 
lektion, men ganska snart insåg att det blev ohållbart. En lektion kan alltid göras bättre 
oavsett hur lång tid man lägger ned på att planera den och utöver det, så finns det alltid 
en mängd andra saker att göra. Att sänka ambitionsnivån, öka tryggheten i lärarrollen 
genom samarbete och att själv kunna bestämma sig för när det egna arbetet är slut, 
beskrivs därför som viktigt för att överleva i längden. 

 
”När jag började som lärare så insåg jag precis det som jag sa, att man kan arbeta 
hur mycket som helst, men samtidigt så är det bara ett jobb och det absolut 
viktigaste är någonstans att man mår bra som lärare. För mår man inte bra som 
lärare, så blir alla lektioner piss eftersom du ska möta människor, inspirera 
människor och motivera människor.” 
 

Kunskap om gränssättning och hur mycket man kan arbeta för att själv må bra, berättas 
följa med erfarenhet. Desto mer erfarenhet och kompetens de själva upplever att de har, 
desto bättre anser deltagarna att de klarar sig som lärare. Inte förrän man har arbetat ett 
antal år, har man lärt sig att man inte kan vara med överallt, oavsett hur roligt och 
inspirerande något är. Man lär sig även att det är okej att lägga saker åt sidan och göra 
dem senare eller någon annan dag, samt att ha bättre uppsikt över när ens 45 
arbetstimmar är slut. Som nyutexaminerade lärare menar en av deltagarna, att man 
tycker att allting är superroligt och därför gärna tackar ja till att gå på utbildningar, 
föreläsningar och sitta med i olika grupper. Som ny tenderar man också att ta hand om 
eleverna på ett sätt som gör att man tar på sig mer ansvar och åtaganden än vad man 
borde. Inte förrän man har arbetat sig igenom denna period, menar deltagaren att man 
kan lära sig på vilket sätt man måste begränsa sig. Att säga nej upplever hon är okej nu 
efter att ha varit verksam i nio år, men berättar samtidigt att hon de första fem åren höll 
på att falla samman av allt arbete. 
 

”Sen när man har arbetat sig igenom den perioden, har man förhoppningsvis lärt 
sig att man måste begränsa sig. Det är bara en själv som kan göra det och det är 
det enda sättet att arbeta för att hålla, för att du skall stå ut och för att du dessutom 
skall tycka att ditt jobb är roligt. Man måste lära sig att säga nej, jättekul att vara 
med där men nu kan jag inte för det hinner jag inte.”   

 
Att på något sätt få träning i att säga ifrån när man har för mycket att göra och aldrig 
prioritera bort sin fritid, framhålls som livsviktigt för hälsan och arbetsglädjen, men det 
bygger enligt deltagarna på att man arbetar i en miljö där det är högt i tak och okej att 
säga nej. En god kommunikation med kollegor och ledning beskrivs här som centralt, 
liksom att man får känna sig kompetent och duglig även om man sagt stopp. Deltagarna 
skildrar här olika scenarion där de ibland möts med förståelse och acceptans och ibland 
bara får gå in och ta en timme extra för att en klass behöver det, eller för att en kollega 
är sjuk. I sådana situationer beskrivs att man måste vara jättestark själv eller starka 
tillsammans i arbetslaget för att säga ifrån, eftersom rektor och kommun ofta är 
intresserade av att hålla kostnaderna nere.  
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Att arbeta tillsammans 
 
Arbetet tillsammans beskrivs av deltagarna främst som någonting positivt som kan höja 
lärarnas välmående. I samarbetet finner de stöd hos andra verksamma och de berättar 
hur det kan öka tryggheten och professionalismen hos lärare, som annars ofta har en 
ensam och utsatt roll. Samarbetet skildras som a och o för lärargärningen och gör enligt 
deltagarna att man kan ta tillvara olika kompetenser som personerna har och därigenom 
skapa en bättre skola. Vissa lärare förklaras vara väldigt bra på själva 
ämneskunskaperna och andra är väldigt bra på att leda ungdomars lärprocesser och 
samtliga bör enligt deltagarna vara i sammanhang som tar tillvara deras kunskaper. 
Tillsammans med andra blir man bättre och samarbetet beskrivs kunna minska 
otryggheten hos väldigt många lärare som annars tenderar att stänga in sig i sina 
klassrum för att dölja sin osäkerhet. 

 
”Ingen är ju bra på allt och det är det som är så märkligt, att man inom skolans 
värld så har man trott att läraren ska kunna allt och vara bra på allt, men det som 
slog mig när jag kom ut var att jag har ju hur många tillkortakommanden som 
helst och ändå skall jag stå och vara någon allsmäktig och driva saker. Med hjälp 
av andra så blir det ju så mycket, mycket, mycket bättre.” 
  

Det mesta av lärarnas samarbete förklaras idag ske i arbetslagen där lärare från olika 
ämnen möts för att exempelvis planera veckans upplägg, elevvård, olika administrativa 
rutiner och vem som skall vikariera för vem om någon är borta. Arbetet beskrivs här 
ofta fungera bra och stämningen och sammanhållningen i lärarlaget skildras för det 
mesta som god. Att arbeta tillsammans underlättar dock inte i alla situationer och det 
framhålls att det ibland kan vara svårt att samarbeta beroende på ren tidsbrist, eller att 
man är för många i arbetslaget så att alla inte hinner komma till tals. Även att man är 
olika som människor, har olika utbildningar, eller olika tankar och idéer kring hur 
arbetet bör utföras, försvårar ibland kommunikationen. En klyfta mellan lärare som 
önskar samarbeta och lärare som hellre arbetar ensamma beskrivs, liksom vissa 
grupperingar mellan den äldre och den yngre personalstyrkan, mellan så kallade 
”kodsättare” som har arbetat länge och har starka åsikter om hur arbetet bör utföras och 
personer som vill reformera skolan.  
 
Det gemensamma arbetet beskrivs ta mycket tid just för att det är fler personer som 
måste komma överens. Samtidigt förklaras det som tråkigt att i längden arbeta helt 
ensam och att sammanhållningen kring eleverna, förmodligen blir bättre genom 
samarbete. Viktigt ses det att komma överens om hur det gemensamma arbetet ska se ut 
för att verkligen underlätta och att tid ges för att sitta ned och prata om åt vilket håll 
man är på väg för att minimera missförstånd och irritation. En starkare gruppkänsla 
bland lärarna på skolan och ett väl fungerande arbetslag där man stöttar och avlastar 
varandra i både med och motgång, tror deltagarna skulle förebygga en bättre hälsa hos 
personalen. Även mer tid att träffa kollegor som undervisar i samma ämnen efterfrågas, 
vilket både skulle underlätta det egna arbetet och öka det gemensamma erfarenhets- och 
kunskapsutbytet. Teambuilding, ämnesutveckling och ämnesdiskussion lärare emellan, 
beskrivs dock idag ofta som något främmande i skolans värld, liksom intensivare 
umgänge med kollegor utanför arbetslaget. De gemensamma arbets- och fikarummen 
där lärarna förr möttes, är på många skolor borta och en av deltagarna berättar hur han 
saknar dessa forum där lärarna förr kunde dela med sig av varandras material och 
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erfarenheter efter en lyckad undervisningstimme och på så vis utvecklas och komma 
varandra närmre. 
 
Att känna uppskattning 
 
För att må bra som lärare, beskrivs vikten av att man känner sig kompetent, duglig och 
professionell. Dessvärre brister läraryrket ofta i att ge uppskattning och bekräftelse åt de 
verksamma och detta tillsammans med negativa tidningsskriverier om lärarkåren, 
berättar deltagarna leder ibland till känsla av hopplöshet, trötthet och dränering på 
energi. Skolledningen framhålls här ha en betydelsefull roll när de gäller att bekräfta 
personalen och visa att de är duktiga. Samtidigt är det främst från ledningens sida som 
deltagarna saknar positiv feedback. Mer glädje och fler roliga saker att göra tillsammans 
efterfrågas, liksom ett större intresse och en aktivare personalvård från skolledningens 
håll. Även offentlig uppskattning, att lyfta fram de goda exemplen och göra mer morot 
av arbetet, föder enligt en av deltagarna positiva ringar så att det ”visslar” om det. 
Samme deltagare berättar dock att förhållandet inom skolans värld idag, tyvärr många 
gånger är det motsatta. 
 
Uppskattning upplever deltagarna ändå att de får från elever, föräldrar och kollegor. 
Däremot är det ingen av dem som känner att deras inkomst står i förhållande till deras 
prestation, utbildning eller insats. Lönen skildras som dålig och beskrivs som ett hån i 
jämförelse med andra yrken och det arbete och ansvar som faktiskt axlas. Den ses också 
som orättvis skolor och kollegor emellan, samt svår att av egen kraft påverka. 

 
”Jag får ju inte betalt efter vad jag har för akademiska poäng. Jag får inte betalt för 
att jag aktivt roddar ett projekt, eller ett elevråd. Jag får inte betalt för att jag styr 
upp temadagar och flänger iväg med 350 elever och spelar brännboll. Då får man 
en klapp ”å vad bra att du tog hand om det där och så bara tack, tack.” 

 
Att lärarlönerna inte är de bästa, är för deltagarna emellertid ingen nyhet. Visserligen 
anses en höjning av lönen, mindre arbetsuppgifter, eller en lönematris där man får betalt 
efter insats, förbättra situationen, men de förklarar samtidigt att valet att bli lärare gjorts 
på andra grunder än ekonomiska. Främst är det feedbacken från eleverna som ses som 
det positiva med arbetet och den bekräftelse och uppskattning som kommer därifrån, 
utgör enligt deltagarna en del av belöningen som får dem att orka med. Också det 
erkännande som inhämtas från kollegor och föräldrar beskrivs som värdefullt för trivsel 
och välbefinnande. Även om det framhålls att en stor del av föräldrakontakten, med 
utvecklingssamtal och skolavslutning borträknat, främst sker när det är något problem, 
samt att de kollegor emellan kunde bli betydligt bättre på att berömma varandra när de 
gjort någonting bra.  
 
Ett tydligt och närvarande ledarskap 
 
Ett tydligt och fast ledarskap där skolledarna ställer upp på personalen och prioriterar 
det pedagogiska ansvaret de faktiskt har, är något som de flesta deltagarna idag upplever 
att de saknar och efterfrågar. Istället beskrivs ett många gånger undermåligt ledarskap, 
som oftare lever sitt liv utanför skolan i kontakten med sina chefer, än ett ledarskap som 
är ute och informerar sig om den dagliga verksamheten bland lärarna.  
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”Ibland så undrar jag hur väl insatta rektorer är i vad som händer i klassrummen. 
De är ju aldrig ute och lyssnar och ändå så har de pedagogiskt ansvar. Det känns 
som att det enda som prioriteras är organisation, administration och ekonomi och 
det känns fel.” 

 
Framförhållning saknas där man i god tid får sitt schema och information om vad som 
skall göras under läsåret, liksom en långsiktig planering över vad som kommer att 
hända i framtiden. En ”jippopedagogik” skildras där lärarna plötsligt kan bli påslängda 
ett förändrat arbetssätt, nya uppgifter, eller en rubrik om vad som anses viktigt att 
förmedla, oavsett förankring eller om det passar in. Ständigt upplevs att någonting inom 
skolans värld skall förändras och en av deltagarna berättar hur skönt det skulle vara att 
någon gång få arbeta i lugn och ro, samt om skolpolitiken i Sverige var densamma, 
oberoende av vilket parti som satt vid makten.  
 
Deltagarna anser att ledarskapet bör finnas nära lärarna. Skolledarna bör också synas 
mer ute på skolorna och även sitta med ibland på lektionerna för att se hur deras 
anställda arbetar och vad som faktiskt sker ute i klassrummen. Idag beskrivs denna 
inblick i verksamheten från rektorernas sida som ytterst liten, men förklaras samtidigt 
med att de i sin tur, många gånger är överbelastade. Att kunna vända sig till ledningen 
om man behöver stöd eller prata, anses betydelsefullt och även om ett stort misstroende 
från lärares sida mot skolledningar skildras, så upplever några av deltagarna ändå att 
detta är möjligt. Exempelvis berättar en av dem hur positivt det är att hennes chef sitter 
på ett kontor ute i korridoren med dörren öppen så att personalen alltid kan komma in. 
Vidare beskriver deltagaren hur bra det känns att chefen ser hur lärarna på skolan 
arbetar, vad de gör och vad de bidrar med, men tror samtidigt att detta är möjligt just för 
att hennes skola är så liten. 
 
Deltagarna efterfrågar ett mer pedagogiskt ledarskap som kan styra dem i deras 
pedagogiska arbete mot eleverna. Även tydligare och mer specifika riktlinjer om vad 
som skall kommuniceras i klassrummen anses betydelsefullt för välmåendet, liksom att 
ledarskapet ger feedback, har en vilja att lyssna på sina anställda och känner till hur 
skolan fungerar. Någon som tar ett heltäckande ansvar för verksamheten och som inte 
lämnar den enskilde läraren själv vid ett eventuellt misslyckande eller problem, saknas 
av en av deltagarna. Samma person berättar också att det just är bristen på ledning, 
medkänsla och kompetens som han mår sämst av på skolan. 
 
Handledning, mentorskap och stöd 
 
Att vara lärare som skolan idag är organiserad, beskrivs ibland som ensamt, utsatt och 
fruktansvärt. Kraven som ställs på de verksamma, att på egen hand leda lärande och 
utveckling för ett 20-30 tal elever, skildras som enorma där fråga om kvalitet, ofta 
lämnas till den enskilda lärarens kunskaper, utbildning och förmåga att förmedla. 
Socialt stöd och stöd i själva lärargärningen i form av handledning och mentorskap, 
upplevs därför av deltagarna som något viktigt för att man skall må bra och bli 
kompetent i sin yrkesroll. Särskilt centralt framhålls att man känner stöd från närmsta 
kollegor och chef på arbetsplatsen. Alltid finns det enligt deltagarna ett behov av ett 
bollplank och någon att tala med, eftersom saker som händer i skolan och privat, annars 
kan påverka både dem själva och deras förhållningssätt mot eleverna.  
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Som nyutexaminerad lärare, förklaras att man är i särskilt stort behov av att få tips, råd 
och återkoppling på vad som är bra eller inte. Ett sådant stöd anses många gånger 
saknas och en av deltagarna berättar hur han från ledningens sida som ny, känner sig 
något lämnad. Varken en ordentlig introduktion där man i lugn och ro sätts in i arbetets 
rutiner, eller uppföljningssamtal där man tillfrågas hur det går, praktiseras vid 
nyanställning. Däremot berättas hur tidskrävande det är att som ny, på egen hand 
tvingas handjaga all information från grunden, liksom hur ensam man kan bli om man 
känner att man inte riktigt klarar av alla fenomen och händelser i arbetet. Mentorskap, 
handledning och backning, beskrivs som sällan förekommande i praktiken. Istället 
berättar deltagarna hur de förpassas till kollegor, vänner och arbetslag när de behöver 
perspektiv, hjälp och vägledning, samt att stöd i skolan idag, tyvärr väldigt mycket 
handlar om hur de själva söker sig till människor för att få det. 

 
”Jag tror att lärarsituationen är ganska unik så tillsvida att du kommer till en skola 
och introduceras för klassen och sen så är det tack och hej. Här har du din klass 
kör igång och arbeta. Jag kan inte tänka mig att det är många andra arbetsplatser 
där det fungerar så.” 

 
Att som ny få en mentor, gärna i samma ämnen som man själv undervisar i, är enligt 
deltagarna angeläget. Likaså att man i början av sin lärarkarriär får lite mer att gå på, 
samtidigt som man ges färre undervisningstimmar så att man får chansen att läsa på och 
komma in i verksamheten. Handledning i arbetet efterlyses markant av deltagarna, men 
också samtal med kollegor, rektor eller någon utifrån som har tystnadsplikt, kommer på 
tal. Idag beskrivs hur detta saknas och upplevelsen av att inte ha någon på skolan att 
vända sig till när något känns besvärligt, åskådliggörs.  
 
Förhållandet mellan arbete och fritid 
 
Deltagarna upplever att separering mellan arbete och fritid är något viktigt och centralt 
för att må bra som lärare. Samtidigt beskrivs svårigheter med denna åtskillnad och hur 
arbetet ibland går ut över både familj, kvällar, helger och lov. Tankar på elever, 
planering, rättning och konflikter efter arbetsdagens slut är vanligt förekommande, 
liksom telefonsamtal med föräldrar. Arbetet tar man med sig hem och även om de flesta 
deltagarna söker förlägga alla veckans 45 arbetstimmar utanför hemmet, så berättar ett 
par av dem hur de hela tiden lever med sitt jobb och först kan koppla bort det vid längre 
perioders ledighet. En av deltagarna beskriver hur han en vanlig arbetsdag känner sig 
helt ledig en halv till två timmar per kväll och att det sen alltid är något arbetsrelaterat 
han sitter och funderar över framför TV: n när han egentligen är ledig. Ständigt finns det 
saker att förbereda, eller att ha dåligt samvete över för att man inte hunnit med. När man 
sedan går och lägger sig på kvällen, kommer tankarna på vad som hänt under dagen och 
på vad som skall göras imorgon. Deltagarna beskriver dock att de sover bra och kan 
återhämta sig, men det händer att funderingar kring konflikter, elever som har det 
bekymmersamt och kollegor som inte fungerar, ibland håller dem vakna sent på kvällar 
och nätter.  
 
Efter arbetsdagens slut berättar deltagarna att de ofta upplever känsla av stress och 
trötthet och att det ibland tar timmar att komma ned i varv, beroende på vad som hänt 
under dagen. Att då vara snäll med sig själv och tända ljus, läsa en bok, eller ta ett bad 
eller en längre promenad, beskrivs som viktigt för det egna välbefinnandet, liksom 
träning, att ta ett glas vin, eller göra andra saker man själv känner är roligt. Deltagarna 
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menar dock att det går att varav ned och släppa tankarna på arbetet om man aktivt 
bestämmer sig för det. Att helt enkelt strunta i det, tvinga sig själv att vara ledig och inte 
ta med sig material hem, är några av de strategier som beskrivs. Även att lösa 
problemen på plats, samt förlägga förtroendetiden i skolan kommer upp. På arbetet så 
arbetar man och när man går därifrån så är man ledig.  
 

”Man får tvinga sig när man kommer på sig själv med att gå bort till väskan för att 
plocka upp ett par räknehäften för att kolla hur det gick med just de talen för just 
de eleverna. Då får man lägga ned allt igen och tänka att det där tar jag sen. Man 
får tvinga sig själv att vara lite ledig.”  

 
För en av deltagarna har reglerad arbetstid, att arbeta åtta till fem och ha fem veckors 
semester, blivit ett sätt att särskilja arbete från fritid. Deltagaren berättar att hon i 
insikten om vilket otroligt viktigt yrke hon faktiskt har, insett att hon kan arbeta hur 
mycket som helst och därför valt att begränsa sig genom att endast arbeta när hon är på 
skolan. Kortare arbetsveckor och en tydligare separering av arbete och fritid, skulle 
enligt henne förbättra situationen för de flesta lärare som verkar i enlighet med 
läraruppdraget, liksom att uppmuntra människor till hälsa och liv utanför skolan. En 
annan deltagare har löst arbetsfördelningen mellan hem och skola genom att alltid 
planera tre, fyra veckor i förväg, så både han själv och eleverna ständigt vet vad de skall 
göra. Arbetssättet beskriver han gör att han sällan behöver sitta hemma med 
skolrelaterad verksamhet och därför oftast kan känna sig ledig på sin fritid.  
 
Konsten att separera skola och ledighet och att inte arbeta på sin fritid, om man själv 
inte trivs med det, förklarar deltagarna kräver träning, erfarenhet och planering. Dock 
framhålls vikten av separeringen och att de själva mår bättre om det inte gör avkall på 
sitt privatliv. 

 
”Det är livsviktigt för att jag ska hålla och kunna gå med glädje till jobbet och vara 
frisk och tycka att det är roligt. Då måste jag må bra utanför arbetet och inte ta 
med mig jobbet hem /…/ Den fritidsmänniskan du är, den genuina människan, det 
är den som någonstans ska få mest av steken och även på jobbet kan jag känna. 
Det är inte jobbet som ska få ta över människan.” 
 

 
Diskussion 

 
Syftet med föreliggande studie var att genom lärares egna tankar och upplevelser kring 
sin arbetssituation, öka förståelsen för vilka stressorer de möter i sin vardag och se vilka 
hälsofrämjande åtgärder de själva efterfrågar och anser betydelsefulla för att lindra 
dessa och öka det egna välbefinnandet som lärare.  
 
Resultatet visar i enighet med tidigare forskning att läraryrket av de verksamma, ofta 
upplevs som ett stressfyllt arbete (Arbetsmiljöverket & Statistiska Centralbyrån, 2001; 
Jacobsson et al., 2001; SCB, 1998). Främst visade sig hög arbetsbelastning och 
bristande resurser, i kombination med många oförutsedda händelser och högt ställda 
förväntningar från elever, föräldrar och ledning, utgöra vanliga stressorer i lärarnas 
vardag, liksom avsaknad av adekvat uppskattning, ledning och stöd. Även svårigheter 
med att tidbestämma den egna arbetsinsatsen framkom som problematisk, i likhet med 
att mentalt, helt koppla ifrån tankarna på skolan efter arbetsdagens slut.  
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I studien framfördes också vilka åtgärder deltagarna själva finner betydelsefulla för att 
lindra den dagliga stressen i arbetet och vad som anses främja välbefinnande och hälsa 
bland lärare. Resultatet pekar här på att färre undervisningstimmar, mindre 
administrativt arbete och mer resurser i form av fler pedagoger och speciallärare, skulle 
minska arbetsbelastningen i skolan betydligt och ge mer tid över åt planering, 
förberedelse och att hjälpa elever som har det svårt. Även ökad kompetens, erfarenhet 
och trygghet i den egna lärarrollen beskrivs som behjälpligt, liksom att få stöd både i 
själva professionen genom handledning och mentorskap och på det mer personliga 
planet när något känns besvärligt och man behöver prata. Att känna stöd från närmsta 
kollegor och chef framhålls som särskilt betydande för välbefinnandet, på samma sätt 
som att få uppskattning och bekräftelse i arbetet så att man känner sig duglig och 
professionell.   
 
Vidare framkommer i resultatet att ett synligt och närvarande ledarskap och ett tydligare 
pedagogiskt ledarskap med god framförhållning, upplevs förbättra lärarnas 
arbetssituation. Det skildras också som högst väsentligt för hälsa och välmående att 
själv kunna sätta gränser för den egna insatsen, samt att tydliggöra en separering mellan 
arbete och fritid. Även en större delaktighet i olika beslut som rör den egna 
arbetssituationen, vidareutbildning som motsvarar individuella och gemensamma 
utbildningsbehov, samt ett samarbete där lärarna kan komplettera och lyfta varandra, 
stärker enligt deltagarna både kompetens, trygghet och hälsa. 
 
Att upplevda arbetskrav utgör en betydande stressor i lärarnas dagliga arbete är något 
som tydligt framkommer i resultatet och som väl stämmer överens med tidigare 
forskning (Jacobsson et al., 2001). Den höga arbetsbelastningen som deltagarna 
åskådliggör genom tät lektionskvantitet, fler administrativa åtaganden, högt ställda 
förväntningar och att alltid ha för mycket att göra på alldeles för lite tid, indikerar att 
lärare i sitt dagliga arbete ofta utsätts för det som Karasek och Theorell (1990) 
benämner som höga krav. Resultatet visar även att de kvantitativa, kvalitativa och 
emotionella krav som de verksamma möter i sin vardag i form av pressat schema, 
förväntan på högkvalitativ undervisning och daglig interaktion med elever, inte heller 
uppvägs av tillräckligt inflytande, stöd eller uppskattning. Arbetskraven som deltagarna 
upplever, ter sig högre än arbetsresurserna och sammantaget stämmer bilden som 
skildras av lärarnas arbetsklimat i skolan väl överens med vad tidigare forskning funnit 
utgör en potentiell risk för skadlig stress och ohälsa (Demerouti et al., 2001; Karasek & 
Theorell, 1990; Siegrist, 1996).  
 
För att hantera den höga arbetsbelastningen och kunna möta alla de krav och 
förväntningar som lärare i sitt dagliga arbete ställs inför, menar deltagarna att det 
förutom erfarenhet och trygghet i den egna lärarrollen, också fordras mer arbetsresurser 
i form av mer personal, tillfredställande material, fortbildning, vidareutbildning, 
feedback, stöd, uppskattning, inflytande och ett tydligt och närvarande pedagogiskt 
ledarskap. Deltagarnas önskan stöds av befintlig forskning (Bakker et al., 2007; 
Hakanen et al., 2006) och att tillgång till arbetsresurser är väsentligt ur ett 
hälsoperspektiv, ligger i linje med både Job Demands-Resources model och vad 
Antonovsky anser stärker komponenten hanterbarhet i arbetslivet (Antonovsky, 2005; 
Demerouti et al., 2001). Exempelvis har tidigare studier på lärare visat att tillgång till 
arbetsresurser som uppskattning, arbetskontroll, information, innovation, stöd från 
rektor/ledning och gott socialt och organisatoriskt klimat, både visat sig buffrande mot 
höga arbetskrav och understödjande av hälsa, engagemang och välmående hos de 
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anställda (Bakker et al., 2007; Hakanen et al., 2006). Också positiv feedback och fortsatt 
bildning inom professionen som efterfrågas i resultatet, har förutom gynnsam effekt på 
själva undervisningen, även det visat sig modererande på lärares stress och kan stärka 
känslan av kontroll i den egna arbetssituationen (Jacobsson et al., 2001). Bristande 
arbetsresurser har istället påvisat negativa konsekvenser för lärares hälsa, prestation och 
engagemang (Hakkanen et al., 2006). Exempelvis framkom i en studie gjord av Bakker, 
Demerouti och Euwema (2005) att olika arbetskrav i lärares vardag, endast leder till 
utmattningssyndrom när tillgång till arbetsresurser som autonomi, socialt stöd, feedback 
och coachning från rektor och ledning är låg. 
 
Då arbetsresurser antas moderera de negativa konsekvenserna av upplevda arbetskrav 
och samtidigt stimulera hälsa, lärande, utveckling och en bättre möjlighet att nå 
arbetsrelaterade mål (Demerouti et al., 2001; Hakkanen et al., 2006), tyder resultaten i 
denna och tidigare studier (Bakker et al., 2007; Demerouti et al., 2001; Hakanen et al., 
2006: Jacobsson et al., 2001) på att man bör söka minimera lärares arbetskrav och öka 
arbetsresurserna i skolan för att bidra till en bättre hälsa och engagemang hos de 
verksamma. Dock är vissa arbetskrav som oförutsedda händelser svåra att reducera när 
man arbetar med människor, men genom att minska på lärarnas övriga åtaganden, kan 
troligtvis en bättre belastningsbalans uppnås vid uppkomna situationer.  
 
En ökning av arbetstagarens inflytande och autonomi är en arbetsresurs som enligt 
Demand-Control model (Karasek & Theorell, 1990), visat sig betydelsefull för att 
moderera höga krav och negativ stress i arbetet och som kan främja välbefinnande, 
motivation och utveckling hos de anställda. Frihet att själv kunna påverka den egna 
arbetssituationen ses även som centralt för att stärka komponenten meningsfullhet i 
arbetslivet (Antonovsky, 2005) och i tidigare studier på lärare, har just ökat inflytande 
visat sig buffrande mot höga krav och bidragande till större tillfredställelse och känsla 
av kontroll i arbetet (Jacobsson et al., 2001; Pascual, Perez-Jover, Mirambell, Ivanez & 
Terol, 2003). I aktuell studie framkommer att deltagarnas autonomi främst handlar om 
var de förlägger sin förtroendetid, vad de ska göra på sina lektioner och raster och viss 
flexibilitet när det gäller den egna arbetstiden. Friheten och inflytandet beskrivs både 
som ett möjligt krav och som en av de största fördelarna med att vara lärare, men med 
endast ett undantag, skildras inte någon egentlig kontroll över själva arbetsbelastningen, 
vilka beslut som fattas av skolledningen, eller om de behöver mer resurser och kunskap.  
 
Resultatet antyder att lärares inflytande och kontroll är starkt begränsat när det gäller 
möjligheten att besluta om saker som påverkar deras arbetsbelastning och resurstillgång 
och borde därför i enlighet med tidigare forskning stärkas (Karasek & Theorell, 1990). 
Samtidigt efterfrågas inte en större delaktighet av samtliga deltagare, vilket kan bero på 
att medbestämmande och större inflytande, många gånger innebär ett merarbete för 
lärarna. Deltagarnas stora autonomi när det gäller den egna undervisningen, skildras 
även ibland som tungt och utsatt och detta kan i sin tur förklara varför deltagarna 
explicit snarare önskar ökad pedagogisk styrning, än ett större inflytande över den egna 
arbetssituationen.   
 
För att lindra skadlig stress och öka välbefinnande och hälsa, indikerar således resultatet 
i denna studie att lärare både fordrar mer inflytande över sin arbetssituation och ett 
aktivare ledarskap i det pedagogiska arbetet. Även tydligt kommunicerade mål och en 
bättre framförhållning från ledningens sida visade sig väsentligt, vilket bör tas på allvar 
då både förutsägbarhet och tydliga förväntningar på arbetsplatsen, anses moderera 
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arbetsrelaterad stress (Bakker et al., 2007) och kan stärka känslan av begriplighet i 
arbetet (Antonovsky, 2005). 
 
Stöd i själva professionen och på det mer personliga planet, är en annan arbetsresurs 
som av deltagarna anses betydelsefull för att höja det egna välbefinnandet som lärare 
och för att lindra onödig osäkerhet och stress i arbetet. Särskilt att man känner stöd från 
närmsta kollegor och chef visade sig centralt, liksom att man i sitt dagliga arbete ges 
tillgång till handledning, feedback och relevant kunskapsutbyte med sina medarbetare 
för att öka den egna kompetensen som lärare. Resultatet passar väl samman med 
Karasek och Theorells (1990) syn på vad som lindrar stress i arbetet och forskning har 
genomgående funnit att individer som har höga nivåer av socialt stöd, är i bättre fysisk 
och mental form än de som saknar detsamma (Russell, Altmaier & Van Velzen, 1987). 
Exempelvis har lärares tillgång till ett starkt stöd från kollegor och chef i situationer då 
de exponeras för höga arbetskrav och hög kontroll, både visat sig betydelsefullt för att 
öka trivseln och för att buffra mot negativa konsekvenser av hög arbetsbelastning 
(Pascual et al., 2003). Stöd från kollegor och chef har även visat sig utgöra ett möjligt 
skydd för utbrändhet bland lärare och tillgänglig forskning föreslår därför att man bör 
söka sätt att öka lärares tillgång till socialt stöd i skolan (Russell et al., 1987). 
 
Att arbeta tillsammans är en form av kollegialt stöd som i resultatet både skildras som 
något som kan höja lärarnas välmående, trygghet och professionalism och som 
samtidigt, under vissa förhållanden utgör ett hinder och ett extra krav i arbetet. 
Förklaringen till denna dualistiska beskrivning ligger förmodligen delvis i att lärare per 
tradition inte är vana att samarbeta, men beror säkerligen också på olika värderingar och 
att mycket av samarbetet lärare emellan idag, oftare går ut på att lösa olika 
administrativa och organisatoriska uppgifter, än att vara ett forum för ett gemensamt 
erfarenhets- och kunskapsutbyte. Deltagarnas delade bild av samarbete går även att 
spåra i tidigare forskning på lärare. Exempelvis har Jacobsson et al. (2001) funnit att 
bristande koordinering i det gemensamma arbetet kan leda till besvikelse, frustration 
och stressreaktioner, medan Cunningham (1983), Hamann, Daugherty och Mills (1987), 
istället funnit att isolering och avsaknad av lagarbete, i högre grad leder till utbrändhet. 
En god koordinering ter sig således som nyckel till ett hälsofrämjande samarbete lärare 
emellan, vilket stämmer väl samman med deltagarnas önskan om att verkligen ges tid 
att komma överens om hur samarbetet ska se ut för att underlätta.  
 
Någon enhetlig konsensus om vilket slags stöd som har störst inverkan på lärares stress 
verkar dock saknas. Bland annat har Jacobsson et al. (2001) funnit att stöd från kollegor, 
i högre grad modererar de verksammas nivåer av stress, medan Russel et al. (1987) 
istället menar att stöd från ledning och chef, utgör den mest positiva effekten på fysisk 
och mental hälsa. Resultatet i denna studie tyder dock på att stöd från både ledning och 
kollegor är viktigt och främst verkar stöd som leder till förbättrad kompetens och 
utförande i lärarrollen vara det mest fruktbara, liksom att det finns någonstans att vända 
sig vid problem. 
 
Vikten av att den egna ansträngningen och investeringen i arbetet uppvägs av en rättvis 
belöning, framkommer tydligt i Siegrists Effort-Reward imbalance model (1996) och 
poängteras även av Antonovsky (2005) för att främja komponenten meningsfullhet i 
arbetslivet. Av särskild betydelse har balansförhållandet visat sig vid höga insatser, då 
hög ansträngning i kombination med låg belöning, kan resultera i direkta autonoma och 
psykosociala stressresponser som kan skada individens hälsa (Siegrist, 1996). I 
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resultatet skildras läraryrket som ett engagerande och aktivt arbete som ofta fordrar hög 
ansträngning av de verksamma för att hantera den dagliga arbetsbelastningen. Samtidigt 
framkommer att läraryrket ofta brister i att ge uppskattning och bekräftelse och att 
deltagarna upplever att de både saknar erkänsla och inkomst som står i förhållande till 
deras prestation, utbildning och insats.  
 
I studien åskådliggörs hur det skett en inskränkning i lärarnas frihet i och med ramtidens 
införande och att ökad lektionskvantitet och fler administrativa åtaganden, inte 
genererat någon kompensation i form av förhöjd inkomst eller annan belöning. Denna 
förändring har med största sannolikhet bidragit till en ökad obalans mellan insats och 
belöning, men kan också ses som ett brott mot det psykologiska kontraktet som utgörs 
av subjektiva förväntningar, skyldigheter och tillit parter emellan om att vissa beteenden 
följs av vissa konsekvenser (Robinsson, 1996). Ett kontraktsbrott uppstår exempelvis 
när den anställde upplever att de förväntningar denne har på arbetsgivaren inte uppfylls 
och brottet genererar i likhet med Siegrists (1996) modell, både emotionella och 
beteendemässiga reaktioner som kan resultera i negativ stress (Näswall, Hellgren & 
Sverke, 2003; Robinsson, 1996). 
 
Resultat antyder att lärares förhållande mellan insats och belöning, många gånger är 
obalanserat just på det vis som enligt Siegrist (1996) kan innebära en fara för individens 
hälsa. Att därför som deltagarna efterfrågar, finna sätt som antingen sänker kraven på 
individen, eller att uppväga dessa genom en adekvatare belöning (ökad lön, aktivare 
personalvård, mer uppskattning och beröm från ledning och kollegor), ter sig således 
som centralt för att lindra skadlig stress i skolan. Av resultatet framgår att skolledningen 
upplevs ha en särskilt betydelsefull roll när det gäller att se och bekräfta sin personal 
och visa att de är duktiga. Befintlig forskning stöder denna upplevelse, bland annat fann 
Russel et al. (1987) att en ökad medvetenhet hos rektorer om de anställdas förmågor och 
utförande, har en positiv inverkan på lärares hälsa, liksom ett ledarskap som söker höja 
det egna värdet hos respektive lärare. 
 
Deltagarna upplever också att uppskattning är viktigt att man får från sina elever. Att 
detta är av betydelse för hälsa och välbefinnande, stöds av tidigare forskning då studier 
visat att lärares investering i form av ansträngning och entusiasm, kan leda till kronisk 
trötthet och utmattning om inte investeringen bemöts av en god klassrumsatmosfär och 
positiv ömsesidighet från eleverna (Bakker et al., 2007). Om bristen på ömsesidig 
uppskattning förvandlas till ett kroniskt tillstånd då läraren hela tiden ger mer än denne 
får tillbaka, kan detta enligt Bakker et al. (2007) leda till utbrändhet och försämrad 
hälsa, vilket ligger i linje med deltagarnas skildringar av att det är särskilt tungt att 
arbeta som lärare för de personer som inte får med sig eleverna. Följande resultat 
understryker vikten av att lärare verkligen ges tillgång till ett ökat kunskapsutbyte där 
de kan få konstruktiv feedback på vad som är bra och vad de själva kan förbättra i det 
didaktiska hantverket. Det måste även finnas tillräcklig tid till förberedelse och 
lektionsplanering om lärarna ska få en ärlig chans att bedriva en god och intressant 
undervisning och minimera risken för bristande uppskattning från eleverna.  
 
Att själv kunna sätta gränser för den egna arbetsinsatsen och inte ta på sig mer ansvar 
och arbete än vad som känns bra, beskrivs av deltagarna tillsammans med en tydlig 
gränssättning mellan arbete och fritid, som livsviktigt för den egna hälsan och 
arbetsglädjen. Utan kunskap om när man ska avsluta sin insats, hur man ska interagera 
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med sina elever och utan förmågan att kunna släppa tankarna på skolan och ta rast, 
skildras arbetet som lärare bli så mycket tyngre och svårare.  
 
Gränssättningsproblematiken som framkommer i resultatet, kan ses som en direkt 
konsekvens av att lärare är sina egna arbetsverktyg och att läraryrket saknar fasta 
tidsscheman och tydliga tidsgränser för när gärningen kan anses färdig (Aronsson, 
1997). Den kan också ses som en konsekvens av att läraryrket många gånger saknar en 
avvägd belastningsbalans och att arbetsutformningen, ofta lämnar det outtalat hur 
mycket arbete lärarna förväntas hinna med under förtroendetiden. Forskning har dock 
funnit att omfattande övertidsarbete och brist på nedvarvning och återhämtning, visat 
samband med negativa hälsoeffekter och bidrar till den totala belastningen på individen 
(Aronsson, Svensson & Gustavsson, 2003; Lundberg, 2006). Upprepad exponering för 
stress, utan mellanliggande vila, förväntas öka risken för ohälsa. Kommer vi sedan inte 
ned i vår psykologiska och fysiologiska basnivå efter en energimobilisering inför en 
stressor, ackumuleras vid nästa ansträngning påfrestningen och den totala förslitningen 
av vårt biologiska system (Aronsson et al., 2003).  
 
Gränssättningen som deltagarna framhåller är således central ur ett hälsoperspektiv och 
mot bakgrund av detta resultat, är det inte rimligt att lärarna själva utlämnas till att 
hantera denna gränssättning som för deltagarna i studien tagit flera år. Visserligen kan 
det vara det egna engagemanget och viljan att ta ansvar som leder till att individen inte 
sätter stopp när arbetskraven blir för höga, men samtidigt är det väl just engagerade 
lärare vi vill ha. Att då vänta på att de eventuellt ska lära sig att själva hantera 
gränssättningen för sin egen insats, innan de riskerar att bli så överbelastade att de 
kanske blir sjuka eller söker sig till ett annat yrke, är inte förenligt med ett preventivt 
hälsoarbete. Lärare bör istället få hjälp genom handledning, stöd och prioritering av 
arbetsuppgifter. De bör även ges utbildning och kunskap i hur man kopplar av och 
tydligare sätter gränser mellan arbetstid och fritid. Att vid rimlighet säga nej som 
deltagarna framhåller, måste bemötas av förståelse och acceptans och lärarna måste få 
känna att de är dugliga och professionella, trots att de sagt stopp. 
 
Då resultatet i en kvalitativ studie alltid är en produkt av ett mer eller mindre subjektivt 
tolkningsarbete av empirin, finns således en risk för att mina personliga värderingar och 
förförståelse kan ha påverkat resultatets innehåll, trots att mina egna erfarenheter lagts 
åt sidan. Ett noggrant och systematiskt analysförfarande, där jag avvaktat tills efter 
analysen med att läsa tidigare forskning för att främja öppenhet och att inte bli styrd, 
torde dock minskat denna subjektivitet och borgat för en god empirisk förankring. Att 
data insamlades med hjälp av enskilda intervjuer, ser jag främst som någonting positivt 
som bidragit till en djupare förståelse och en rikare och mer generaliserbar bild över 
ämnesområdet. Däremot finns en risk att viss information inte delgivits då intervjuerna 
inspelades på mp3 och att deltagarnas svar färgats av social önskvärdhet och vad som 
upplevs vara politiskt korrekt.   
 
Huruvida undersökningen infångat samtliga företeelser i lärares arbetssituation är svårt 
att bedöma, eftersom yrket är komplext och varierar i omfattning beroende på 
ämnesinriktning, utbildningsstadium och skola. Dock har det relativt låga antalet 
deltagare påverkat resultatets innehållsrikedom, vilket gjort att en till fullo 
generaliserbar bild över vad som påverkar lärares hälsa inte kunnat uppnås. Exempelvis 
utgjorde inte bekymmer med elevrelationer någon framträdande roll i resultatet, vilket i 
andra studier har visat sig vara en lika betydelsefull prediktor av arbetsrelaterad stress 
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för lärare som upplevda arbetskrav (Hakanen et al., 2006). Förklaringen till detta kan 
dels bero på att fenomenet kan upplevas som ett personligt misslyckande och därför är 
svårare att berätta om, men det kan också vara en indikator på att samtliga deltagare i 
denna studie, tillhör den kategori av lärare som övervägande erfar ett positivt 
bemötande från sina elever. Då intervjuerna bringade omfattande information och 
resultatet skildrar den faktiska arbetssituationen på skolan till hur arbetets gränslösa 
utformning påverkar lärares fritid, anser jag ändå att en hög grad för ämnet relevanta 
aspekter täckts in och att en god koherens uppnåtts. 
 
Vad gäller den inre generaliserbarheten till populationen lärare, är jag av uppfattningen 
att urvalet genererat en tämligen bred variation eftersom deltagarna representerar olika 
kön, utbildningsstadium, skolor, ämnen och erfarenhet. Dock speglas upplevelserna och 
tankarna i studien av deltagarnas subjektiva arbetssituation, vilket gör att delar av 
resultatet kan vara mer eller mindre applicerbara på lärare som kategori, beroende på 
hur den egna arbetssituationen ser ut. I denna studie deltog endast behöriga lärare 
verksamma i stockholmsområdet. Resultatet kan således blivit annorlunda om den 
utbildningsmässiga och geografiska spridningen sett annorlunda ut, samt om urvalet 
inkluderat deltagare som arbetar under andra sociala förhållanden än de som här täckts 
in.  
 
Syftet med föreliggande studie var att söka synliggöra lärares egna tankar och 
funderingar kring vilka hälsofrämjande åtgärder de själva upplever skulle förbättra det 
egna välbefinnandet och lindra den dagliga stressen i arbetet. Då resultatet både är 
innehållsrikt och berör många relevanta aspekter av de verksammas vardag, anser jag att 
detta syfte är uppfyllt och att en god förståelse för ämnet har nåtts. Resultatet är även i 
många avseenden samstämmigt med tidigare forskning när det gäller vilka 
arbetsrelaterade fenomen som kan påverka lärares hälsa, vilket understödjer en god 
validitet. Eftersom stress inte bara är obehagligt för läraren som individ, utan också 
många gånger oförenligt med att genomföra högkvalitativ undervisning (Jacobsson et 
al., 2001), är min personliga uppfattning att denna studie är högst meningsfull då den 
både bringar ökad förståelse för vad som orsakar de verksammas nivåer av stress och 
vilka åtgärder de själva anser skulle höja det egna välbefinnandet. Informationen som 
här framkommit kan således vara bra för lärare och skolledningar att ta del av, men kan 
även tänkas användbar för andra organisationer och företag vars personal arbetar under 
liknande förhållanden som lärare.   
 
Sammanfattningsvis kan sägas att lärares arbetssituation är ytterst komplex och att ett 
flertal faktorer i de verksammas vardag påverkar huruvida stressorer i arbetet leder till 
hälsa, ohälsa eller något där emellan. Av studien framkommer att olika arbetssituationer 
fordrar olika typer av arbetsresurser, men främst visar resultatet att en jämnare 
belastningsbalans, tillsammans med adekvat uppskattning, ledning, bildning och stöd, 
upplevs som centralt för hälsa och välbefinnande i skolan. Även en större kompetens, 
erfarenhet och trygghet i den egna lärarrollen beskrivs som behjälpligt, liksom att själv 
kunna sätta gränser för den egna insatsen och tydliggöra en separering mellan arbete 
och fritid. Självklart påverkas lärares reaktioner på arbetsrelaterad stress, även av vilka 
copingstrategier individen själv använder sig av för att hantera den uppkomna stressorn 
(Lazarus & Folkman, 1984), men då detta överstiger omfattningen för denna studie, 
lämnar jag området okommenterat för andra att ta vid. 
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Ur ett samhälleligt perspektiv är lärares hälsa av stor betydelse om vi önskar pedagoger 
som känner trivsel och engagemang som har positiva konsekvenser för både dem själva, 
elever och organisation (Bakker et al., 2007). Mer forskning kring vad som bidrar till 
lärares hälsa fordras därav, liksom fler studier som undersöker verkningarna av olika 
hälsofrämjande interventioner i skolan. Fortfarande inom hälsopsykologin dominerar de 
negativa aspekterna av lärares arbete (Hakanen et al., 2006). Min förhoppning är därför 
att det som framkommit i denna studie kan utgöra en grund för vidare forskning på 
lärare, där hälsans perspektiv sätts i fokus. 
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Appendix 
 
Intervjuguide: 
 
Bakgrund 
*Utbildning? 
*Antal verksamma år? 
*Lärare för vilka ämnen och åldrar? 
*Hur skulle du beskriva skolan som du arbetar på? 
 
Upplevelse av den egna arbetssituationen 
1. Kan du beskriva hur du upplever din arbetssituation? 
2. Vad upplever du som besvärligt/särskilt bra med ditt arbete? 
3. Kan du berätta om något som du anser skulle förbättra din arbetssituation? 
4. Finns det något du vill du förändra?  
 
Arbetsbelastning/Resurser/Inflytande  
5. Hur upplever du din arbetsbelastning?  
6. Kan du beskriva hur dina raster/lunch/lov ser ut?  
7. På vilket sätt upplever du dina möjligheter/resurser att kunna göra ett bra arbete?  
8. Kan du berätta vad du anser skulle kunna underlätta? 
9. Finns det något som du önskar att du hade mer kunskap om/utbildning? 
10. På vilket sätt kan du själv bestämma över din arbetssituation?   
 
Tydlighet/Meningsfullhet/Prevention 
11. Hur uppfattar du de riktlinjer och förväntningar som ställs på dig?  
12. Upplever du ditt arbete som meningsfullt?  
13. Känner du glädje och stolthet i ditt arbete?  
14. Vad har du för tankar kring preventivt hälsoarbete för lärare? 
 
Stöd/Uppskattning/Ledarskap 
15. Hur skulle du beskriva arbetsklimatet bland personalen? 
16. Kan du berätta till vem/vilka du vänder dig om du känner att du behöver hjälp och 
      stöd?   
17. Hur skulle du vilja att det var? 
18. På vilket sätt upplever du att du får uppskattning/blir sedd för din insats?   
19. Hur skulle du beskriva att din lön/uppskattning står i förhållande till din 
      prestation/insats?  
20. Om du fick bestämma hur skulle det se ut då?  
21. Kan du beskriva hur du upplever ledarskapet här på skolan? 
 
Återhämtning/Ledig tid 
22. Hur känns det när du kommer hem och arbetstiden är slut?  
23. Går det att varav ned och koppla av?  
24. Hur lång tid tar det innan du anser dig vara nere i varv? 
25. Kan du beskriva vad gör du för att koppla av?  
26. Hur upplever du att din arbetstid är i förhållande till familj/fritid?  
27. Vad anser du skulle kunna förbättra situationen? 
 
 


