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Sammanfattning 
På senare tid har media uppmärksammat läraryrkets arbetsmiljö som i många 

avseenden inte är hållbar. Grundskollärare tillhör idag en av de yrkesgrupper där 

arbetsmiljön har en stor påverkan för deras arbetsmiljö och hälsa. Syftet med studien 

var att belysa grundskollärares upplevelser av arbetskrav, social stöd och egenkontroll 

och dess eventuella påverkan för deras arbete. Studien undersökte även vilka faktorer 

i läraryrket som grundskollärarna anser framkallar stress. I studien har semi-

strukturerade intervjuer genomförts med 8 verksamma grundskollärare. Resultatet 

visar att grundskollärarnas arbete består av mer än bara undervisning och att 

arbetskrav, socialt stöd och egenkontroll har en påverkan i deras arbete men att 

samtliga lärare upplever och handskas med dem på olika sätt. Samtliga lärare har vid 

något tillfälle i yrket upplevt stress och det är olika faktorer som bidragit till 

upplevelsen. Slutsatsen kan förklaras med att läraryrket är ett yrke där stress 

förekommer i olika grad och att varje lärare upplever och handskas med det på sitt 

sätt. Arbetskrav förekommer i arbetet både från lärarna själva och från omgivningen 

och sättet att kontrollera kraven är individuellt. Det sociala stödet har en betydande 

roll men det är inte alla lärare som upplever att det stödet finns. 

 

 

Nyckelord: Grundskollärares arbetsmiljö, stress, arbetskrav, socialt stöd, 

egenkontroll, lärares arbetsvillkor.   
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Inledning 
Kraven på lärare har ökat och förändrats på senare år, lärare förväntas sköta allt fler 

arbetsuppgifter under sin arbetstid (Skolverket, 2013). Mycket av lärarens arbete har 

varit osynligt i många år och har därför inte synliggjorts för samhället. Många 

bedömer lärare genom elevens ögon och dessa ögon har bara observerat läraren i 

lektionssammanhang och inte när läraren planerar lektioner, sätter betyg, rättar 

arbeten, kontaktar föräldrar eller går på möten. Därför är det många som inte vet hur 

krävande läraryrket egentligen är (Hargreaves, 1994). Lärarens arbete och 

arbetsvillkor är av stor betydelse för hur det framtida samhället kommer att utvecklas. 

Lärare innehar ett yrke som har en central betydelse för den unga generationens 

framtida kunskapsutveckling (Skolverket, 2013). Undervisning är en viktig del för 

lärandet i skolan samt lärarens huvuduppdrag (ibid.). 

Under 1990- talet ökade antalet elever i den svenska skolan och i samma veva 

minskades resurserna. Lärarna har fått mindre tid till undervisning och mer 

arbetsuppgifter utan att förses med mer tid. Dagens skola har tyvärr fortsatt i denna 

riktning och därmed påverkat den arbetsrelaterade ohälsan(Arbetsmiljöverket 

verksamhetsprogram 2004-2006). Lärares arbete beskrivs som jäktig och krävande, 

arbetsvillkoren kan inte hålla jämn fart med förändringstakten (Hargreaves, 1994). De 

höga krav och den ökade arbetsbelastningen som ställs på dagens lärare är en av 

orsakerna till den arbetsrelaterade stressen som ökar bland lärare (Karasek & 

Theorell, 1990; Pei & Guoli, 2007). I arbetsmiljölagen belyses följande:  

 
Arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 

utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som 

kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller 

olycksfall undanröjs (Arbetsmiljölagen, 2§).  

 

Ökad arbetsbelastning och förändrade arbetsuppgifter är exempel på förändringar som 

enligt lag bör åtgärdas(Lärarförbundet, 2013). I TCO:s stressbarometer hamnar lärare 

i topp vad gäller yrken som stressar mest. Lärare tillhör den yrkesgrupp som har 

svårast att vara ner efter arbetstid och är mer fysiskt utmattade jämfört med andra 

yrkesgrupper. Det sägs att de även har svårast att hinna med ett socialt liv utanför 

arbetet (ibid.). En god arbetsmiljö har en betydande roll för individens hälsa samt 

avgörande för minskning av stressrelaterade sjukdomar. (Regeringspropositionen, 

2002).  
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I min omgivning har jag två yrkesverksamma lärare och jämt och ständigt får jag höra 

hur mycket de har att göra på jobbet. De berättar om hur de inte hinner med det arbete 

som de har planerat och hur dokumentation och administration tar mycket av den tid 

som är ämnat till undervisning. Den senaste tiden har även media diskuterat lärares 

ökade administrativa arbete som på senare tid har ökat. Denna problematik som på 

senare tid har ökat intresserar mig och ett intresse till att undersöka hur 

grundskolelärare upplever sin arbetssituation har arbetats fram. Min mening är inte att 

komma med lösningar till detta ökade problem, utan jag vill belysa problemet och 

skapa underlag för vidare diskussioner i ett ämne som är viktigt att uppmärksamma 

mer. Lärarnas arbetsmiljö har en stor betydelse för deras utformning av goda 

arbetsvillkor för samtliga elever och för en framgångsrik grundskola (Marklund, 

1988).   
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Läraryrket 
Det har länge forskats om lärare och lärares arbetsmiljö som är i ständig förändring. 

Men tyvärr är det svårt att hitta nyare studier som undersöka området. Studier som har 

gjorts på lärare och deras arbetsmiljö är från 1980 och 1990 talet, därför är det en del 

äldre litteratur som används i studien då nyare forskning på lärares arbetsmiljö är 

begränsat. Intresset för lärarnas arbetsmiljö är litet trots förändringarnas konsekvenser 

för lärarnas välmående.  

 

Hargreaves (1994) belyser lärarens arbetstid som inte räcker till och hur förändringar i 

den svenska skolan är en av anledningarna till det ökade problemet. Redan år 1989 

gjorde forskaren Ami Wångstedt en undersökning där hon studerade 

arbetsbelastningen bland lärare ur en psykosocial synvinkel, som visade att lärare har 

en hög arbetsbelastning(ibid). I detta kommer en presentation av 1990-talets 

förändringar i skolan presenteras för att visa hur skolan har sett ut samt vad 

förändringarna har fått för betydelse för den svenska skolan och lärarnas arbetsmiljö. 

Lärares arbetsmiljö är inte hållbar i många punkter och speciellt inte den psykosociala 

arbetsmiljön (Marklund, 1989). Efterföljande kapitel belyser brist på egenkontroll, 

arbetskrav och brist på socialt stöd för att påvisa dessa faktorers betydelse för den 

arbetsrelaterade stressen (Karasek & Theorell, 1990). Ytterligare källor som är av 

relevans för uppsatsen samt har en betydande roll för uppsatsens forskningsfråga 

presenteras nedan. 

 

Lärares arbetsuppgifter  
I dagens skola ägnas mycket tid åt pappersarbete i form av dokumentation, något som 

gjort att grundskollärarnas tid för undervisning har kortats ner (Lärarförbundet, 2013). 

Många nya arbetsuppgifter har kommit till utan att hänsyn tagits till lärarnas redan 

fullspäckade scheman(ibid.) Lärare har under senare år fått nya arbetsuppgifter och 

större ansvar för undervisning och skolutvecklingen. Tidigare kunde en assistent 

skapa och planera undervisningen åt läraren men idag är det varje lärares eget ansvar 

att planera undervisningen. Läraren har även ett ansvar för skolans resterande 

aktiviteter och skolan som helhet (Kveli, 1993). I en undersökning där Marklund 

(1988) undersökt hur grundskollärare ser på sin yrkesroll och arbetsmiljö visar det sig 

att läraryrket är ett yrke där skapande och kreativitet är de centrala delarna i yrket. 
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Lärarna i undersökningen berättar att de tillsammans med sina kollegor känner att de 

genomför något viktigt för samhällets framtida barn och ungdomar, vilket de även 

anser är en av de bästa delarna i yrket.  Det som är mindre bra med yrket enligt 

lärarna är att de inte hinner ge sina elever en bra undervisning som de hade önskat på 

grund av tidsbristen. Det nämner även att yrket innefattar en del stress och bristande 

stöd från skolledningen(ibid.) 

 

Kraven på lärarens yrkeskompetens har förändrats och kan sammanfattas i tre olika 

huvudkrav som innefattar olika kompetenser som varje lärare bör ha med sig i sin 

yrkesvardag(Hargreaves, 1994).  Ett av dessa krav är det pedagogiska handlandet som 

innebär att läraren ska kunna genomföra undervisning utifrån fastställda mål och 

planer samt kunna anpassa inlärningsarbete till varje elevs förutsättningar utifrån 

aktuell situation. Det andra kravet är den pedagogiska planeringen som innebär att 

läraren själv ska planera undervisningen och inlärningen. Planeringen måste bygga på 

vetskap i hur skolan berör skolarbetet samt hur skolans samarbete med samhället ser 

ut. Det tredje kravet är kritisk reflektion som innebär att läraren ska kunna tänka 

igenom sitt eget och skolans arbete. Läraren ska kunna granska och förbättra det 

pedagogiska arbetet samt utveckla sin egen kunskap och kompetens. Kraven på den 

pedagogiska kompetensen är högre idag än var det var förr. Konsekvensen av denna 

stora frihet och ansvar i undervisningen innebär att varje lärare måste kunna styrka sitt 

arbetsupplägg samt inneha kännedom för att kunna undersöka, betygsätta och 

utveckla sitt eget och skolans arbete. Möjligheten till denna frihet kan för vissa lärare 

kännas skrämmande och därför finns det en möjlighet att positiv arbetsglädje ersätts 

av stress och känslan av maktlöshet(ibid). 

 

De aktiviteter som drivs utanför klassrummet har på senare år blivit mer 

komplicerade, omfattande och fått en större betydelse samt påverkan för 

läraryrket(Hargreaves, 1994). Många av dagens lärare arbetar tillsammans i 

exempelvis genomförandet av planeringar av undervisning, handledning av kolleger 

och diverse utvecklingsprogram. Gemensamma grupper vid bedömning av elever med 

särskilda behov är även tillfällen då en enskild lärare arbetar tillsammans med andra. 

Lärarnas tidigare kontakt med elevernas föräldrar är inte längre pliktskyldiga träffar 

utan består av regelbundna möten, telefonsamtal och betydande elevbedömningar. Det 

stora kravet på att lärare ska hålla ansvar för dessa uppgifter har ökat det 
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administrativa arbetet i läraryrket(ibid.). Vidare nämner Kveli (1994) att varje enskild 

lärare har en uppfattning om vad yrkesrollen innebär och ska innehålla, samtidigt som 

varje enskild lärare påverkas olika av krav och förväntningar. En lärare som är 

yrkesverksam måste ständigt vara intresserad av att lära sig nya saker och vilja 

utveckla nya kunskaper och färdigheter bland eleverna(ibid.). Lärare som arbetar i 

grundskolan arbetar antingen som klasslärare eller som speciallärare eller som lärare i 

ett eller flera ämnen (Marklund, 1988). 

Lärares arbetstid och arbetsvillkor  

Lärarens arbetstid har med åren krympt och tidsbristen är ett av lärarnas ständiga 

klagomål (Hargreaves, 1994). I studier som gjorts på förändringar i undervisningen, 

skolutvecklingen och genomförandet av läroplanen är tidsbristen ett ständigt problem 

som framhävs av lärarna. Tidsbristen är ett problem som gör det svårt för lärarna att 

planera undervisning, delta i utvecklingsarbete samt samtala med sina kollegor (ibid.). 

Tidsbristen gör det även svårt för läraren att sätta sig ner och reflektera över den egna 

målsättningen och utvecklingen i yrket. Förändringar kan skapa stress och oro bland 

lärarna som känner att de inte hinner med att genomföra förändringarna i den takt som 

tidsplanen i ledningen kräver (Hargreaves, 1994). En studie utförd i USA visar på att 

läraryrkets arbetsmiljö är stressigt och att lärarna har för lite tid att utföra diverse 

arbetsuppgifter. Tidsbristen anser lärarna i studien som den största faktorn till stress i 

arbetet (Raschke, Dedrick, Strathe & Hawkes, 1985). Många lärare klagar på att de 

under det senaste året har fått mindre tid för undervisning på grund av den ökade 

arbetsbelastningen som inte ersätts med resurser i form av tid (Lärarnas riksförbund, 

2012). Den minskade tiden på undervisning innebär att lärarna inte har möjlighet att 

ge eleverna det individuella stöd som läroplanen och skollagen försäkrar varje 

elev(ibid.). Hargreaves (1994) poängterar att förändringarna i läraryrket inte håller 

samma takt som arbetsvillkoren och att många lärare hävdar att det införs nya krav på 

dem utan någon hänsyn till den stress och de krav som de redan drabbas av.  

 

Varje lärares arbetstid består av en reglerad arbetstid och en oreglerad arbetstid 

(Lärarnas riksförbund, 2011). Den reglerade arbetstiden innebär den tid som läraren är 

tvungen att stå arbetsgivaren till tjänst. Denna överenskommelse förekommer på 

arbetsplatsen men lärare kan i samråd med rektorn flytta delar av den reglerade 

arbetstiden till annan plats, exempelvis hemmet eller annan önskad plats. Lärares 
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oreglerade arbetstid även kallad förtroendearbetstid innebär att läraren själv får 

disponera över en del av arbetstiden. Läraren ska självständigt göra en bedömning av 

vad tiden ska användas till samt hur djupgående den behöver vara i praktiken. 

Arbetsgivaren har ingen rätt att leda läraren under förtroendearbetstiden som den 

annars har i den reglerade arbetstiden. Tiden har en stor betydelse i varje lärarens 

arbete, tiden styr vad lärare kan utföra och vad de förväntas uppnå med sitt arbete i 

skolan utifrån kollegor, skolledning, elever och föräldrar. Via tiden kan vi se hur 

lärarna strukturerar upp sitt arbete (Hargreaves, 1994).  

 

Från en regelstyrd skola till en målstyrd skola 
Under 1990-talet genomfördes stora förändringar i skolan vilket ledde till att 1990-

talet framstod som ett oroligt årtionde för de svenska skolorna (Björklund, 2003). 

Förändringarna har en stor betydelse för hur de svenska skolorna ser ut idag (ibid.). 

Att vara lärare innebär att inneha ett yrke som förändras i takt med 

samhällsförändringar. Det är därför viktigt att belysa hur olika samhällsförändringar 

påverkar läraryrkets arbetsmiljö (Ellmin, 1994). 

 

Under 1990-talet började Sverige med en annan skolreform som har inneburit 

förändringar i de svenska skolorna. De svenska skolorna gick från centralisering till 

decentralisering (Kveli, 1994). Detta innebar att ansvar och beslut delegerades ner i 

förvaltningssystemet från central till lokal nivå samt vidare till organisationer och 

intuitioner (ibid.) Den svenska skolan gick från en regelstyrd skola till en målstyrd 

skola (Malten, 1995). Som ett resultat på decentraliseringen har skolan fått större 

frihet och målet om elevers rätt till anpassad undervisning har blivit realiserbar. 

Läraren är den personen som känner eleven och därför är det upp till den läraren att 

ge eleven den individuella utformningen av arbetsuppgifter som är anpassad för 

eleven och inte någon annan. Många lärare tycker dock att detta ansvar är alldeles för 

krävande (ibid.). 

Vidare berättar Maltén (1995)  att i den regelstyrda skolan var det lättare för lärarna 

att veta vad som ingick i deras arbetsuppgifter. De behövde bara följa den rådande 

kurs-och timplanen. De kunde även använda samma material i lektionerna från år till 

år och de arbetade ensamma utifrån egna målsättningar. Den centralstyrda skolan var 
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positiv i sin påverkan av skolorganisationen men inte lika positiv vad gäller den 

aktuella pedagogiska verksamheten(ibid.).  

 

Större frihet i arbetet och i skolan ses oftast som positivt men decentralisering upplevs 

inte bara som en fördel (Kveli, 1994). Under decentralisering började ansvaret för 

skolan att delegeras på kommunerna och efter 1990 fick kommunerna hela det 

ekonomiska ansvaret för grundskolor och gymnasier. Under decentraliseringen 

minskade resursinsatsen per elev och detta hänger samman med den ekonomiska 

krisen som drabbade Sverige i början av 1990-talet. Nya undervisningsmetoder som 

reviderades under 1990-talet blev en utmaning för den svenska skolan, lärarna blev nu 

tvungna att lära sig de olika metoderna som var tidskrävande. De minskade resurserna 

för undervisning har inneburit större klasser och där med mer ansvar på lärarna, som 

ska se till att samtliga elever når skolverkets krav på mål och resultatuppfyllelse 

(Arbetsmiljöverket, 2003). Nu är det staten som styr skolan via mål och allmänna 

riktlinjer medan kommunerna ansvarar för genomförandet. Den byråkratiska 

styrningsmodellen av skolan har förändrats. Detta leder till att skolan och läraryrket 

blir mer komplicerat (Ellmin, 1994). Decentralisering av skolan har inneburit mer 

makt för lärarna att kunna bestämma hur de ska arbeta med eleverna samtidigt som de 

inte har någon makt över de mål som de ansvarar för att på bästa sätt uppfylls(Falker, 

1995). Förändringarna har en stor betydelse för hur de svenska skolorna ser ut idag 

(Björklund, 2003). Läraryrket är ett yrke som förändras när samhällsförändringar 

sker. Det är därför viktigt att belysa hur olika samhällsförändringar påverkar 

läraryrkets arbetsmiljö (Ellmin, 1994).  

Vidare nämner Ellenby (1999) att läraryrket är ett yrke som innebär daglig kontakt 

med andra människor samt ett yrke där långvarig stress ofta förekommer. Därför är en 

av mina forskningsfrågor i studien vad i läraryrket anser pedagogerna vara de främsta 

orsakerna till stress? Nedan följer en presentation av hur stress kan förklaras. 
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Stress en riskfaktor 

Varje yrke i vårt samhälle har sina fördelar och speciella påfrestande nackdelar av 

sina slag. Det skiljer sig mellan olika arbetsplatser och påverkar individen på olika 

sätt. När stress kommer till tals i folkmun är läraryrket omtalat i och med dess 

speciella karaktär av stress som är förknippat med yrket (Sjödén, 1990). Men vad är 

då stress? 

 

Stress kan förklaras som en anpassningsreaktion som triggas igång av fysiska eller 

mentala påfrestningar och kan även förklaras som en överlevnadsmekanism som 

reagerar på fara. Varje individs sätt att reagera på stress är individuell och kan bero på 

arvsanlaget (Olofsson, 2001). 

Stress kan studeras utifrån olika perspektiv och kan även användas i sammanhang av 

hög arbetsbelastning och tidsbrist. I vårt samhälle är det ganska svårt att avgöra om 

stress är bra eller dåligt i vissa situationer. Tecken på stress kan visa sig olika från 

individ till individ. Några av dessa tecken kan till exempel vara kramp i magen, 

panikkänslor, oro yrsel, högt blodtryck och spänningshuvudvärk(Perski & Osiak, 

2012). Det vi vet är att det finns två sorters stress en positiv och en negativ (Statistiska 

centralbyrån, 1997). Den positiva stressen är måttlig och stimulerande den kan hjälpa 

individen at nå ett visst mål. Den stressen är den stress som individen kan ha under 

kontroll.  Den negativa stressen uppstår i situationer som vi inte kan ha under kontroll 

och är även den stress som i längre perioder är skadlig för hälsan (ibid.). I takt med 

samhällsförändringarna har kraven i tillvaron ökat och när ribban höjs i arbetslivet 

anstränger sig de flesta individer mer, något som har resulterat i att den negativa 

stressen ökat (Statistiska centralbyrån, 1997). 

Socialt stöd  
Det är viktigt att individen känner av socialt stöd från kollegor och chefer på 

arbetsplatsen då brist på detta stöd har en inverkan på den arbetsrelaterade stressen. 

(Karasek & Theorell, 1990). Ekman & Arnetz (2005) belyser att individen behöver 

samarbeta med andra för att gynna välbefinnandet. Vi behöver ta emot råd beröm och 

synpunkter från andra för att må bra (ibid.). Olofsson (2001) uppmärksammar att ett 

gott stöd lindrar stress och brist på stöd kan framkalla stress. Människan behöver 

känna stöd och tillhörighet till en grupp, omgivningens stöd fyller primära behov hos 

oss(ibid.). Socialt stöd kan innebära hjälp i arbetsuppgifter av kollegor, emotionellt 

stöd samt stöd från arbetsledningen (Karasek & Theorell, 1990; Olofsson, 2001). 
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Vidare beskriver Russel, Altmaier & Van Velzen (1987) att lärare som saknar socialt 

stöd från arbetsledningen, familj och vänner är i allmänhet mer utsatta för 

arbetsrelateradstress. Stöd från arbetskamrater och chefer är betydelsefullt men tyvärr 

inte helt självklart(Olofsson, 2001). Om läraren har någon de kan vända sig till i svåra 

situationer kan stressen minska och även fysiska sjukdomar som kan orsakas av en 

allt för stressig livsstil (Russel, Altmaier & Van Velzen, 1987). Kropp och själ hänger 

ihop (Olofsson, 2001, s.75) Vidare nämner Sjöden (1990) att den Svenska skolan idag 

är en arbetsplats där många har något att säga till om. Läraryrket är ett yrke som 

observeras och kritiseras av många men det är få som stöttar lärarna i deras 

arbete(ibib).  

 

Egenkontroll 

Bristande egenkontroll är ett viktigt begrepp att förklara när arbetsrelaterad stress 

diskuteras (Ekman & Arnetz, 2005) När individen inte känner att den har kontroll 

över sin situation eller makt över sin situation kan påfrestningar resultera i skadlig 

stress(ibid). Karasek & Theorell, (1990) belyser att utövandet av egenkontroll har 

med makt att göra och att individen som har makt över sin situation även har kontroll 

över den. Att besitta makt betyder att individen kan vara med och påverka sin vardag. 

Detta innebär dock inte att individen har spelrum att få göra vad den vill hur den vill 

och med vem den vill. Makt i detta sammanhang innebär att individen har möjlighet 

att kunna påverka sin arbetssituation, samt hur denne vill utföra sina arbetsuppgifter 

samt i vilken arbetstakt personen vill utföra sitt arbete(ibid.).  

 

Det är viktigt att varje individ kan utöva kontroll över sin situation, då brist på 

egenkontroll har betydelse i utvecklandet av stressrelaterade sjukdomar (Karasek & 

Theorell, 1990). Höga krav och liten kontroll har en påverkan på den negativa 

stressen (Statistiska centralbyrån & Arbetarskyddsstyrelsen, 1997). I många arbeten 

förekommer det att individen har allt för höga krav som leder till att kontrollen 

förloras(Olofsson, 2001). Ett exempel på detta problem är när en lärare har kunskapen 

om vilken pedagogisk metod som är bäst lämpad för en viss elev men inte har 

möjligheten att använda metoden på grund av antalet elever i klassen och tiden som 

inte räcker till. Kontroll måste kunna praktiseras i verkligheten för att kunna minska 

stressen på arbetsplatsen(ibid.). När elever och deras föräldrar får vara med och 
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bestämma hur undervisningen ska bedrivas är en vidare orsak till att lärarna inte 

känner någon egen kontroll över sitt arbete, brist på makt i beslut tagande är en faktor 

som bidrar till stress bland lärarna (Solman & McCormick, 1992). 

Arbetskrav  

En annan anledning till upplevd stress bland individer är de höga krav som ställs i och 

utanför arbetslivet. Avsaknad på inflytande i arbetsuppgifterna samt en blandning av 

allt för höga krav kan leda till negativ stress (Statistiska centralbyrån, 1997; Ekman & 

Arnetz, 2005). En del individer i arbetslivet tycker att de har arbetsuppgifter som de 

inte har tillräckligt med kompetens till, andra tycker att de ibland måste uppträda på 

ett visst sätt som de saknar kompetens för (Ekman & Arnetz, 2005). Där av kan 

orimliga krav vara en orsak till negativ stress (Statistiska centralbyrån & 

Arbetarskyddsstyrelsen, 1997). Kraven på kompetens som ställs på dagens lärare har 

ökat. Lärare upplever ofta att de inte har tillräckligt med tid till att utföra sina 

arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna har ökat och tiden har minskat. Allt för höga krav 

och orealistiska förväntningar ställs på lärarens profession. Detta kan i sin tur leda till 

skuldkänslor och stress bland lärarna som känner att de har för höga krav, varav de 

inte kan hantera (Hargreaves, 1998).  Conley & You (2014) nämner att när lärares 

arbetsmiljö förändras i allt för snabbt takt med ökade arbetsuppgifter leder det till att 

stressen ökar bland lärare och en minskad arbetslust uppstår på grund av de höga 

arbetskraven som lärarna har svårt att anpassa sig till. Kveli (1994) beskriver 

läraryrket som ett krävande och intressant yrke med stora krav på översikt, förståelse, 

fantasi och inlevelseförmåga. Lärare får dagligen möta barn och vuxna vilket kan leda 

till positiv personlig utveckling bland lärarna. Dock finns det en risk att de positiva 

utmaningarna känns skrämmande och övermäktiga och därmed kan arbetsglädjen 

ersättas av stress och en känsla av maktlöshet. Samhällsutvecklingen och 

kunskapsutvecklingen har lett till nya krav på att lösa uppgifterna i skolan. Det ställs 

större krav på lärares kompetens för att klara av det ökade trycket på skolan (ibid.). 

Vidare poängterar Hargreaves (1994) att de nya krav som tillförs bland lärare inte har 

någon konsideration till den stress som medförs. En del av de kraven och 

förväntningar på undervisning som visar sig i läraryrket kommer inte alltid utifrån 

utan kommer ifrån lärarna själva. Många lärare pressar sig själva för att uppnå en 

pedagogisk fulländning(ibid.). En undersökning som statistiska centralbyrån och 

Arbetarskyddsstyrelsen (1997) utfört visar att läraryrket är ett av de yrkena där krav 
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på ständig koncentration och uppmärksamhet är hög. Lärare träffar barn och 

ungdomar dagligen i sitt yrke som behöver hjälp med diverse saker, därför är 

uppmärksamhet och koncentration viktigt i deras arbete (Kveli, 1994)  

  

Arbetsmiljöns betydelse  
En god arbetsmiljö har en betydande roll för individens hälsa och en avgörande 

betydelse för att minska stressrelaterade sjukdomar. (Regeringsproposition, 2002) 

Ett av de Svenska folkhälsomålen i Sverige är ökad hälsa i arbetslivet vilket innebär 

att ett gott arbetsliv med goda arbetsvillkor minskar den arbetsrelaterade 

ohälsan(Folkhälsomyndigheten, 2014). För att en individ ska åstadkomma en 

hälsofrämjande arbetsmiljö behöver en del betydande villkor vara tillfredsställda 

oavsett var individen befinner sig i arbetslivet. Dessa villkor är att individen känner 

att den har kontroll över sitt arbete det vill säga hur arbetet ska utföras och hur mycket 

personen orkar med i arbetet. Arbetet måste vara i jämnvikt med individens 

möjligheter till att klara av arbetet och må bra under hela arbetslivet (ibid.). 

Krav kontroll-modellen 
När forskning inom arbetslivet görs om den obalans som stress kan orsaka beskrivs 

det oftast med Karasek och Theorells krav-kontrollmodell.( Karasek & Theorell, 

1990). Modellen beskriver stress i arbetet som grundar sig på de krav som ställs på 

individen samt den kontroll och möjlighet den anställde har att påverka sin situation 

(ibid.). Modellen har numera utvecklats till krav-kontroll- stöd modellen då socialt 

stöd visat sig kunna minska på stressen vid höga krav (Olofsson, 2001). Enligt 

modellen är en bra arbetsplats ett arbete där individen har krav som den kan hantera, 

goda möjligheter till påverkan av arbetssituationen samt där det finns ett bra socialt 

stöd. En arbetsplats som inte är bra för individen är en arbetsplats som har höga 

arbetskrav, lite stöd samt att individens kontroll över arbetet är låg (Karasek & 

Theorell, 1990). I modellen finns det tre omtalade delar som skildrar en hopsättning 

av individens upplevelser av arbetssituationen. Modellen visar hur krav, stöd och 

kontroll samverkar för att åstadkomma en god arbetsmiljö(ibid.). 

 

Höga krav 
Om individen drabbas av höga krav i relation till en liten möjlighet att påverka den 

aktuella situationen kan det leda till upplevd stress i arbetssituationen. En individ kan 
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även glömma bort att återhämta sig efter arbetet om passionen och engagemanget för 

arbetar är starkt, vilket på längre sikt kan leda till att arbetssituationen blir ohållbar 

(Karasek & Theorell, 1990). 

Låga krav  
En arbetsmiljö där individen upplever låga krav i arbetet men där 

påverkansmöjligheterna är stora kan leda till att individen inte finner någon drivkraft. 

Människan behöver krav i arbetet för att kunna prestera och finna motivation i sin 

arbetsmiljö men kraven ska vara hanterbara (Karasek & Theorell, 1990). 

Stöd 
Det sociala stödet från chefer, kollegor och vänner är av stor vikt för individens 

välmående på arbetsplatsen. Med ett gott socialt stöd kan individen skyddas från 

stress. Det sociala stödet gör att individen känner trygghet, förtroende och 

uppskattning av sin omgivning (Karasek & Theorell, 1990).  
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Problemformulering 
I debatten om skolan uppmärksammas allt mer hur lärares tid äts upp av 

administration och dokumentation(Skolverket, 2013). I dagens skola förväntas lärare 

utöver de traditionella undervisningsuppgifterna att utföra allt fler uppgifter(ibid.). 

Den arbetsrelaterade ohälsan ökade under 1990-talet då resurserna minskade i 

skolorna (Arbetsmiljöverket, 2003). Tiden kortades ner utan att resurser tillfördes när 

arbetsuppgifterna ökade (Lärarnas riksförbund, 2012). Lärare tillhör den 

yrkesgruppen som har högst arbetskrav, sämst socialt stöd och minst egenkontroll, 

dessa element har ett inflytande på den arbetsrelaterade stressen (Karasek & Theorell, 

1990). Lärares arbetstillfredsställelse är av stor betydelse och har en stor påverkan i 

hur de formar goda arbetsvillkor för eleverna och för en god framtid i grundskolan. 

Det är därför viktigt att vi har en bra kunskap om de arbetsvillkor lärare har 

(Marklund, 1988).  

Lundman (1981) framför i sin rapport att det skrivs mycket om skolan och lärares 

arbetsmiljö, men trotts detta saknas det kunskap om skolan som arbetsplats. Det är 

viktigt att ge en bild av skolan som arbetsplats för att det pedagogiska arbetet ska 

kunna genomföras på ett betydelsefullt sätt för pedagogerna och för eleverna som 

utbildas genom skolan. Lundman menar att vi behöver mer kunskap om lärares 

arbetsplats och dess villkor, mer forskning om lärares arbetsmiljö är viktigt för den 

framtida skolan (ibid.).  

 

 

Syfte 
Utifrån följande problemformulering har följande syfte arbetats fram. 

 

Syftet med studien är att belysa grundskollärares upplevelser av arbetskrav, socialt 

stöd och egenkontroll samt hur de menar att det påverkar deras arbete.  

 

Central frågeställning i studien 

Vilka faktorer i läraryrket anser pedagogerna framkalla stress? 
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Metod 
I kommande kapitel presenteras metodvalet av studien. Urvalsprocessen tydliggörs, 

en beskrivning av hur informanterna till studien kontaktades och hur intervjuerna 

genomfördes förklaras. Tillvägagångssätt och bearbetning av de empiriska data samt 

de etiska ställningstagande som genomförts i studien görs tydlig. 

  

Metodval 
För samling av empiri till studien har kvalitativa intervjuer av en semistrukturerad 

karaktär använts som datainsamlingsmetod. Då studiens syfte vara att belysa 

pedagogers upplevelser av arbetskrav, socialt stöd och egenkontroll och eventuell 

påverkan för deras arbete var semistrukturerade intervjuer bäst lämpade. Semi-

strukturerade intervjuer inbjuder informanterna till att säga sin egen mening i frågorna 

utifrån egna synpunkter och erfarenheter (Descombe, 2000). Även Cohen, Manion & 

Morrison (2000) nämner att intervjuer gör det möjligt för informanterna att ge utryck 

för personliga erfarenheter och känslor. Något som studiens syfte ville belysa. En 

vinst med semistrukturerade intervjuer är att jag vid behov kan ställa följdfrågor till 

respondenterna om förtydligande av svar skulle behövas (Patel & Davidsson, 2003).  

Urval 
Eftersom studiens syfte vara att belysa grundskollärares upplevelser av arbetskrav, 

socialt stöd och egenkontroll och eventuell påverkan för deras arbete föll valet på 

informanter till studien naturligt på grundskollärare. Via bekanta i min omgivning 

fick jag nummer till olika grundskollärare som jag tog kontakt med. Detta kan 

förklaras med en snöbollseffekt via bekanta, de lärare som tyckte att studien verkade 

intressant kontaktades(Cohen, Manion & Morrison, 2000). Sammanlagt intervjuade 

jag 8 stycken grundskollärare i olika åldrar med olika utbildningsbakgrund. Lärarna 

undervisade även i diverse ämnen på grundskolan. Av en slump blev det 4 kvinnor 

och 4 män som intervjuades i studien. Samtliga lärare fick ta del av ett missiv(bilaga 

1) innan intervjun.   

 

Tillvägagångssätt 
 I studien har åtta stycken intervjuer med verksamma lärare på grundskolan 

genomförts. Samtliga informanter arbetar på grundskolan i olika årskurser med olika 

ämnen. Intervjuerna genomfördes dels i samtalsrum på skolorna där lärarna arbetar 
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men även på bibliotek och på caféer. Samtliga informanter fick bestämma tid och 

plats för intervjuerna. För att underlätta intervjuerna i studien användes en 

intervjuguide som är ett bra supplement vid intervjuer(Cohen, Manion & Morrison, 

2000). Samtliga informanter fick besvara samma frågor och detta poängterar 

Svensson & Starrin (1996) som en viktig del för att kunna sammanställa och fastställa 

tänkbara likheter vid insamling av data. Intervjufrågorna bestod av frågor baserade på 

syftet och frågeställningen. Intervjuerna tog mellan 30- 60 minuter vardera. För att 

vidta goda forskningsetiska principer har hänsyn tagits till informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet under studiens 

utformning. För att uppfylla informationskravet fick samtliga informanter ta del av ett 

missiv(bilaga 1) där syftet med studien stod samt vad deras deltagande i intervjun 

innebar (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjun påbörjades fick samtliga 

informanter ge sitt samtycke på att intervjun bandades.  De blev även informerade om 

att deltagandet var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande, 

detta för att uppfylla samtyckeskravet(Kvale & Brinkman, 2009;vetenskapsrådet, 

2002.). Intervjuerna bandades för att jag skulle kunna gå tillbaka till inspelningen om 

det var oklart vad som egentligen sades under intervjun(Eliasson, 2013). För att uppnå 

konfidentialitetskravet var samtliga informanter anonyma, det går inte att urskilja 

vilka personer som är med i studien (Kvale & Brinkmann, 2009;Vetenskapsrådet, 

2002). För att uppfylla nyttjandekravet har data som samlades in via intervjuerna 

endast används till studiens ändamål(ibid).  

Databearbetning 
När samtliga 8 intervjuer var genomförda påbörjades en transkribering av 

intervjusvaren där varje ord transkriberades ordagrant. Transkribering av intervjuerna 

skrevs ut i pappersform för att underlätta analyseringsprocessen av utsagorna. Som 

forskare finns det ingen bestämd regel att följa vad gäller reflektion och tolkningar av 

utsagor, utan jag kan själv bestämma hur upplägget ser ut. Dock bör hänsyn till 

forskningsetiska principer finnas med i åtanke(Vetenskapsrådet, 2002). Jag har under 

bearbetning av data använt mig av det Kvale & Brinkmann (2009) kallar för 

meningskoncentrering. Jag har under analysen fokuserat på det som varit relevant och 

betydelsefullt för studiens syfte. Jag läste först igenom alla intervjuer för att få ett 

sammanhang av det hela sedan delade jag in data i olika teman utifrån 

intervjupersonernas utsagor.   
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Resultat och Analys 
Syftet med studien var att belysa grundskollärares upplevelser av arbetskrav, socialt 

stöd och egenkontroll samt eventuell påverkan för deras arbete. Nedan följer en 

presentation av resultaten från intervjuerna. Kategorier och teman har arbetats fram 

utifrån bearbetning och analys av intervjuerna. 

 

Varierande arbete 
Informanternas arbetsuppgifter under en vecka kan se väldigt annorlunda ut och 

varierar i mäng beroende på vilket ämne lärarna undervisar i samt engagemanget i 

arbetet samt hur stor tjänst läraren har. Något som samtliga informanter nämner är att 

arbetsveckorna består av planering, förberedelser av lektioner, betygssättning, rättning 

av arbeten, föräldrakontakter, elevkontakter, planeringsmöten och undervisning. 

Informanterna berättar att förutom de bestämda mötena som de har på arbetsplatsen 

varje vecka ser ingen vecka likadan ut. De arbetar med människor och varje dag kan 

de hända saker som inte är förutbestämda. De veckor då betygen för eleverna ska 

sättas nämner informanterna som de veckor då de upplever att de har som mest att 

göra. Nedan följer citat där två informanter berättar om hur en vecka kan se ut. 

 

“Jag har hem och konsumentkunskaps och då är det inköp av mat ta emot 

leveranser så mycket av mitt arbete går också ut på att hålla salen ren och fin 

såna städ uppgifter blir det ju och sen är jag mentor till en klass 8 och då har 

man dom eleverna man måste hålla koll på. Det är möten och samtal med 

föräldrar. I stort sett varje vecka har jag nå föräldrakontakter men det är aldrig 

något planerat utan det kan vara saker som har hänt i skolan det kan vara en 

elev som mår dåligt det kan gälla andra ämnen där dom inte når betyg som man 

ska informera, det kan gälla allt möjligt och det är olika föräldrar i stort sett 

varje vecka” 

(Informant E) 

”Jag har engelska i en årskurs 3 en gång i veckan en timme i veckan, sen har 

jag idrott halva min tjänst, 60 procent idrott sen några procent i engelska” 

                                                                                              (Informant G)             
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Följande utsagor visar att grundskolelärare har diverse arbetsuppgifter och att 

arbetsuppgifterna variera i mängd beroende på vilket ämne de undervisar i. Citatet av 

informant E visar att lärarens kontakt med elevernas föräldrar inte är pliktskyldig utan 

består av regelbundna kontakter som variera beroende på händelser i skolan. Samtliga 

informanter berättade att det är många oväntade händelser som inträffas på skolan 

vilket även informant E beskriver. En annan informant berättar om sina 

arbetsuppgifter under en vecka på följande sätt: 

 

  ”För det första så är det så att jag har en 73 procentig tjänst och jobbar inte 

på måndagar jag har bara lektioner. Tre lektioner på tisdag, tre lektioner på 

onsdag en lektion på torsdag och två lektioner på fredag” (Informant D) 

 

Citatet visar att grundskolelärares arbetsuppgifter kan variera i mängd beroende på 

hur stor tjänst de har. Som grundskolelärare kan storleken på tjänsten variera och 

därför kan en del lärare ha fler arbetsuppgifter på skolan än andra. 

 

Administration 
Samtliga informanter beskriver det administrativa arbetet som de mest tidskrävande 

arbetsuppgifterna i deras arbete. Dessa administrativa arbeten består av rättning av 

elevernas arbeten, betygssättning, föräldrakontakter, dokumentation vid speciella 

tillfällen och händelser, planering av lektioner, efterarbete och reflektion av arbete, att 

sätta sig in i bedömningsmatriser vid betygsättning, dokumentation vid behov till 

exempel om en elev kommer i kläm samt planering med kollegor. Dessa 

arbetsuppgifter anser grundskolelärarna som de mest tidskrävande. En av 

informanterna berättar att hon upplever att undervisningen inte alltid är det som tar 

mest tid och att det är något som hon i vanliga fall hade önskat. Nedan följer ett 

exempel på vad den informant upplevde som mest tidskrävande. 

  

”Man önskar ju att det hade varit planeringen och själva undervisningen för det 

är det vi är här för men det är allting annat runt omkring som bara dyker upp 

en kopiator kan gå sönder man måste leta efter en ny kopiator man måste ringa 

för å fixa, det är sån här mellan uppgifter som man tycker att det är inte mitt 

arbete som tar en son enorm tid ”                                              (Informant A) 
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Arbetsuppgifter som kretsar runt undervisningen är saker som kan ta tid och som 

informanterna inte kan styra över. Rättning och betygssättning är också 

arbetsuppgifter som informanterna upplever som tidskrävande. En informant berättar 

att bedömning och rättning av elevernas arbete oftast sker i hemmet för att det finns 

alltid något att göra på skolan, till exempel något barn som knackar på och vill prata 

eller någon kollega som vill ta en kaffe. Tiden för rättning och bedömning av 

elevernas arbeten finns inte. Därför sker den största delen av det administrativa 

arbetet i hemmet. 

 

Relationers betydelse 
Denna kategori fokuserar på informanternas upplevelser av det sociala stödet på 

arbetsplatsen. Samtliga Informanterna beskriver att de upplever socialt stöd från sina 

arbetskollegor och att om de behöver hjälp i svåra situationer finns det kollegor som 

de kan vända sig till. Vad gäller det sociala stödet från ledningen varierar stödet 

beroende på informanternas arbetsplats. Följande citat ger exempel på positiva 

yttrande om upplevelser av det sociala stödet på arbetsplatsen: 

 

”Man kan komma och säga att man mår dåligt och få hjälp, så vi har det 

jättebra i vårt arbetslag”                                                   (Informant A) 

 

”Med kollegorna tycker jag att vi har ett bra nätverk man kan sitta kvar och 

prata med någon, kan sitta lite avslappat och prata om det och det så det tycker 

jag är bra”                                                                          (Informant B) 

 

Alla utsagor av informanterna var inte positiva i denna kategori. En informant beskrev 

det sociala stödet av kollegor och ledningen på följande vis: 

 

”Det är ingen ledning det styrs inte utan jag har utrymme att gör i stort sätt vad 

fan jag vill, jag kan drälla runt här och råkar jag illa ut då vet jag, då står jag 

och rycker själv det har jag varit med om två gånger, har suttit i tingsrätten 

rektorn har tagit bort ansvaret och då kände man att det gungade lite och då 
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lärde jag mig att lita inte på dom här men jag visste att det var en svag rektor 

men inte så svag ”                                                                    (Informant D) 

 

Detta negativa citat visar att det sociala stödet har en inverkan på individens 

upplevelser av trygghet i arbetet. När rektor inte är med och stöttar vid svåra 

situationer kan upplevelsen av trygghet i arbetet av ta och detta kan leda till att 

personen känner att den bara har sig själv att förlita sig på i arbetet. 

Variation i arbetskrav och egenkontroll 
Kategorin visar hur informanternas upplevelser av arbetskrav och upplevelser av 

egenkontroll. Upplevelsen av arbetskrav och egenkontroll varierar beroende på vilken 

arbetsplats de arbetar på samt vilka ämnen de undervisar i. Samtliga informanter har 

arbetskrav på sina arbetsplatser, dock ser de olika ut och hur de handskades med dessa 

krav varierar. Nedan berättar en informant om sina upplevelser av arbetskraven och 

egenkontroll. 

 

“Jag jobbar själv jag sätter många krav på mig själv, jag har läroplanen att 

följa sen hur jag väljer att följa den beror som sagt på mig själv. Jag tycker att 

jag har kontroll över kraven jag vet vilka de är och jag tycker inte att de är 

höga” 

                                                                                                          (Informant B) 

Citatet visar att upplevelser av egenkontroll och arbetskrav kan se olika ut bland 

lärare och att upplevelsen av egenkontroll i arbetet beror på hur läraren själv känner 

att den kan handskas med kraven som ställs. Följande citat tyder på att läraren har 

kontroll över sina arbetsuppgifter och att kraven upplevs som hanterbara. Citatet visar 

även att kraven kan komma från läraren själv och att det inte behöver komma från 

ledningen. En annan informant berättade om sina upplevelser på följande sätt. 

 

“Vi har en skola som kommunen satsar på så det är höga krav som ställs på oss 

lärare, men jag själv känner inte att jag har några problem med dem. Jag har 

inte den pressen på mig att allt måste vara perfekt. Utan jag vet att jag gör mitt 

bästa nästan hela tiden” 

                                                                                                               (Informant H) 
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Upplevelsen av arbetskrav och egenkontroll i arbetet har att göra med hur personen 

handskas med dem. Utsagan visar att lärarens förmåga att handskas med arbetskraven 

är hanterbara och att läraren kan låta sig själv misslyckas utan att dennes värld går 

under. Utsagan visar även att arbetskraven kan grunda sig i önskemål och krav från 

annat håll, i detta fall kommunen som satsar på skolan vilket leder till att arbetskraven 

blir höga för lärarna som arbetar på den skolan. Förväntningar på undervisningen är 

hög. Arbetsplatsen kan ha en avgörande roll för arbetstagarnas upplevelser av 

arbetskrav i arbetet. Alla informanter delar inte samma upplevelser av arbetskrav och 

egenkontroll. Nedan följer ett citat på en informants upplevelser. 

 

”Man lägger mer och mer på oss som ska göras det är möten som ska hinnas 

med, det är så mycket som går utanför våra 35 timmar, där kan jag känna att 

kraven är för höga. Jag gör så gott jag kan, men att lägga på mer och mer på 

oss och dra in personal känns inte bra.”                                (Informant G) 

 

 Citatet visar att informanten upplever att arbetskraven är höga i och med att fler 

arbetsuppgifter tilldelas utan att tillgodoses med mer tid och personal. Informanten 

gör det bästa av situationen vilket tyder på att hon kan kontrollera arbetsuppgifterna 

trots att kraven är höga och arbetsuppgifterna många.  

 

Förändringar 
Kring frågan om vad lärarna upplever har förändrats i deras arbetsuppgifter och 

arbetsbelastning varierar svaren. Med tiden förändras allt och inte minst i skolan. 

Informanterna delar olika upplevelser av förändringar beroende på hur länge de har 

arbetat samt vilken skola de arbetar på. De saker som lärarna berättar som 

förändringar är till exempel att de idag har mer kontakt med eleverna än vad de hade 

förr, läraren är mer engagerad i skolan idag, förr var det mer traditionellt idag vävs 

tekniken i mer, det är mer pappersarbete idag än vad det var förr, fler uppgifter med 

eleverna, förr var det bara undervisningen som låg i fokus idag är det mer saker runt 

omkring undervisningen. Nedan följer ett citat på en informants upplevelser av 

förändringar i skolan. 
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”Ganska mycket har för ändrats mycket på grund av det här att man ska skriva 

väldigt mycket till exempel om man ser att en elev inte når kunskapskraven då 

är det så otroligt många blanketter som ska fyllas i. Det är ju bra men såt tar 

mycket tid. Det är mycket mer formalia idag”.                         (Informant C)  

 

Citatet visar att dokumentation av elever som inte når kunskapskraven är 

arbetsuppgifter som tar tid och förekommer i större utsträckning i dagens skola. 

Arbetsuppgifterna består av mer formalia det vill säga pappersarbete än vad det 

tidigare gjort. Dokumentation är bra men när det blir för mycket kan det upplevas som 

krävande. Dokumentation är en naturlig del av lärarens vardag och ett bra sätt att 

utvecklas i arbetet men när det blir för mycket kan det ibland kännas krävande.  

En annan informant berättar att han inte upplever att något har förändrats under hans 

tid som grundskolelärare. Han berättar att han har haft olika arbetsuppgifter under 

åren och på så sätt har arbetsuppgifterna ökat men inget som han känner kan ha 

påverkat hans arbete. Mycket av förändringarna som informanterna berättar om beror 

på hur länge de har arbetat på skolan samt hur länge de har varit verksamma i yrket. 

Förändringarna sker hela tiden och varje individ upplever och påverkas av dessa 

förändringar på olika sätt. 

Stress 
Informanternas upplevelser av stress ser väldigt olika ut, trots detta finns det 

gemensamma upplevelser. En gemensam faktor är att samtliga informanter upplever 

yrket i sig som stressande men de handskas och påverkas av stressen på olika sätt. De 

upplever även att olika delar i yrket framkallar mer stress än andra samt att vissa 

perioder är mer stressiga än andra. Saker som de beskriver som stressande är till 

exempel känslan av att inte ha saker under kontroll, att det är svårt att ta vara på tiden 

i skolan och att inte känna sig nöjd med sitt arbete i skolan, stora klasser där alla vill 

ha hjälp samtidigt kan ibland bli för stressig för läraren som vill kunna hjälpa samtliga 

lever. De berättar även att en del föräldrar ställer alldeles för många krav. Hinna se 

varje elev och planera bra lektioner är även en faktor som kan kännas stressande. En 

informant berättar att hon känner sig orolig på grund av de förändringar som skett på 

skolan under tio år och även funderat på att byta yrke många gånger på grund av all 

stress. Hon upplevde att hon inte kunde komma till sitt arbete och lägga tid på 

undervisningen och planeringen. Den tiden som hon hade för det fanns inte och hon 
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ville inte stressa igenom arbetet. Hon berättade att som lärare vill hon göra ett bra 

arbete och inte stressa igenom allt men det är svårt när situationen är som den är. En 

annan informant beskriver sina upplevelser av stress på följande vis. 

  

”Jag tycker att det är jobbigt att man har så mycket tidsmarginaler, att man 

behöver sitta med en elev men inte hinner det tycker jag är stressigt” 

                                                                                                (Informant F) 

 

Citatet visar att tiden som inte räcker till är en stor orsak till upplevd stress i arbetet 

för läraren. Känslan av att inte räcka till när det behövs är ett problem som andra 

informanter i studien upplever som en orsak till stress i arbetet. Lärarna är 

tidspressade och har inte all tid i världen till att hjälpa eleverna som de i vissa fall 

hade önskat. Informanterna berättar att vissa perioder känner de sig mer stressade än 

andra och det förekommer oftast i perioder då de har utvecklingssamtal, nationella 

proven samt innan alla betyg ska sättas i slutet på terminen. Stressen är inte konstant 

utan det kommer arbetsanhopningar och perioder som är jobbigare än andra. Tiden är 

ett bekymmer som lärarna ständigt brottas med. En annan informant berättar om sina 

upplevelser på följandevis: 

 

Oftast så tror jag att jag gömmer bort att det är stressigt, jag är ganska van 

med att det är stressigt så jag tänker inte på det (Informant G) 

 

Citatet visar att stress har blivit ett accepterat beteende och individen reflekterar inte 

över det. Läraryrket är inte bara undervisning utan består av så mycket mer. Hur 

individen upplever stressen variera och det är något som citatet tydligt visar.  
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Diskussion 
I följande kapitel kommer en diskussion att föras utifrån studiens bakgrund och de 

resultat som kommit fram via intervjuerna. Sedan följer en metoddiskussion med en 

avslutande sammanfattning och förslag på vidare forskning.  

Resultatdiskussion  
Resultatet i studien visar att grundskolelärarnas arbete variera i mängd beroende på 

vilket ämne de undervisar i samt engagemanget i arbetet. Hargreaves (1994) nämner 

att läraryrket innebär mer än bara undervisning och det är något som informanterna 

tydligt klargör i intervjuerna. De berättar att deras arbete består av mer än bara 

undervisning och att deras arbete innehåller mer än vad som egentligen sägs när 

media pratar om läraryrket. Under en vecka kan en grundskolelärares arbetsuppgifter 

bestå av rättningar av prov, betygssättning, förberedelser av lektioner, 

planeringsmöte, elevkontakter och kontakter med föräldrar. Vidare nämner 

Hargreaves (1994) att lärares kontakter med elevernas föräldrar inte längre är 

pliktskyldig som det engång i tiden var utan att det sker mer regelbundet. Detta är 

även något som informanterna nämner i intervjuerna. De berättar att de dagligen har 

kontakt med elevernas föräldrar och att det inte är något som de i förväg kan 

bestämma. De har ett arbete som innebär daglig kontakt med människor mycket av 

det som händer i skolan kan de inte förutse. När det händer något med någon elev 

kontaktas de berörda föräldrarna. Detta har lett till att lärarna i nuläget har mer att 

göra. Tidigare var lärarna på skolan för att endast undervisa. Nu är det mer saker runt 

om kring som lärarna måste ta tag i och som är tidskrävande. Informanterna berättar 

att de mest tidskrävande arbetsuppgifterna består av administrativa uppgifter som till 

exempel rättning av elevernas arbeten, att sätta sig in i bedömningsmatriser vid 

betygssättning och dokumentationer vid speciella händelser som inträffat under 

skoltid. Den dagliga kontakten med elevernas föräldrar är ytterligare en arbetsuppgift 

som inte är direkt kopplad till undervisning. Det är dessa uppgifter utöver som tar tid 

från lärarnas undervisningstid. Lärares ständiga klagomål på tiden som inte räcker till 

är inget som bara Hargreaves (1994) belyser utan detta problem är något som samtliga 

lärare i studien nämner som ett problem. De har fått mer arbetsuppgifter utan att 

förses med mer tid.  Denna problematik är viktig att ha i åtanke när en pratar om 

läraryrket och när lärare förses med fler arbetsuppgifter. Det är viktigt att förstå att 

lärarnas tid inte räcker till och att förse dem med fler arbetsuppgifter inte är optimal 
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för deras arbete. Informanterna i denna studie är inte ensamma om att tiden det har 

inte räcker till. Marklund (1988) som studerat grundskollärares syn på deras 

arbetsmiljö och yrkesroll fick det fastställt av grundskollärarna som han studerade att 

tidsbristen är ett stort problem som dem kämpar med. Tidsbristen är ett problem som 

med tiden uppmärksammats mer bland lärarna och i media, men ändå är det ingen 

som tar tag i detta problem som växer. Det är viktigt att förstå att lärarna är människor 

och inga robotar som klarar av allt som de blir beordrade. När en individ utsätts för 

hög arbetsbelastning och tidsbrist kan detta resultera i en negativ stressreaktion som 

på längre sikt kan vara skadlig för hälsan(Olofsson, 2001).  

 

Därför är viktigt att se över lärarnas arbetsuppgifter, är de rimliga och hur påverkar 

det hälsa på längre sikt?  Samtliga informanterna berättar att de upplevde arbetskrav 

på deras arbetsplatser, kraven varierade och kom både från lärarna själva och 

ledningen. En annan informant berättar att han upplevde arbetskrav på sitt arbete men 

att han hanterade kraven så gott han kunde och grävde inte ner sig om han 

misslyckades. Detta visar tydlig på att han upplevde kraven som hanterbara och att 

han förmodligen inte kände av samma stress som en person med bristande kontroll 

över sina arbetsuppgifter hade känt enligt Karasek & Theorells (1990) krav kontroll 

stöd modell. En annan informant berättar att han ställde många av arbetskraven på sig 

själv men att han samtidigt hade kontroll över dem. För informanten var arbetskraven 

inte problematiska. Jag tolkar detta som att informanten hade en stark självkänsla och 

att självkänsla kan ha en avgörande roll i vissa situationer. Enligt Hargreaves (1994) 

pressar många lärare sig själva för att uppnå vissa mål, det är inte alltid det kommer 

uppifrån vilket denna studie visar. Grundskollärares arbetsbelastning och 

arbetsuppgifter är i ständig förändring och det visar sig i resultatet där samtliga 

intervjupersoner berättar om deras upplevelser av förändringar i yrket. Läraryrket är 

ett yrke som de flesta inte har en aning om vad det egentligen innebär. Mycket av 

deras arbete kommer i skymundan. En del informanter berättar att yrket innefattar en 

del stress som berör deras arbete. Den stress som finns i yrket är inget nytt, tidigare 

studier på grundskollärares arbetsmiljö belyser problematiken. Dock upplever lärarna 

stressen på olika sätt. En informant berättade att han inte upplevde arbetet som 

stressande i och med att han som mest hade tre lektioner om dagen. Han berättade att 

kraven inte var höga och att han kunde hantera dem samt att om han behövde hjälp 

eller stöd från någon kollega gick det att ordna. Om informantens upplevelser studeras 
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utifrån Karasek och Theorells krav kontroll stöd modell har informanten ett gott 

socialt stöd i arbetet med hanterbara krav (Karasek & Theorell, 1990). Detta ger en 

tydlig bild på att socialt stöd och hanterbara krav är avgörande för individens 

upplevelser av stress i arbetet. En annan informant berättade att stressen aldrig tagit 

överhanden och att han tänker att tiden kommer att ta honom igenom jobbiga 

perioder. Hur varje individ väljer at handskas med stressen är individuellt. Det beror 

troligen på individens självkänsla och till tro till sig själv. Stressen kan även vara 

ämnesspecifikt läraren som kände att kraven var hanterbara var lärare i bild. Han 

berättade att kraven inte var höga i det ämnet till skillnad från en annan lärare som var 

lärare i samhällskunskap och svenska. Hon upplevde stress i sitt arbete och detta var 

på grund av att hon oroade sig ifall hon skulle hinna med allt och att kraven i ämnena 

var höga. Därför tror jag att stressen i skolan kan vara ämnesspecifikt. Praktiska 

ämnen kräver troligen inte samma tid i planering som teoretiska ämnen. Lärarens 

yrkeserfarenhet har även en betydelse för hur det upplever stressen i arbetet. En del 

informanter berättade att de med tiden i yrket hade samlat på sig en bank med 

uppgifter och därav inte kände sig lika stressade över vissa lektioner. Jag tolkar detta 

som att läraryrket är ett yrke där tiden i yrket kan göra att stressen blir mindre i och 

med att erfarenheten gör att individen vet hur den ska lägga upp lektionerna samt hur 

mycket tid de behöver för planering. På så sätt finns det en chans att stressen kan blir 

mindre med åren. Tanken om att stress är individuellt är bra att ha i åtanke 

(Olofsson,2001). Stress kan bli mindre med åren men vi alla reagerar och påverkas 

olika. Varje lärares upplevelser av arbetsmiljön bör uppmärksammas mer och tas på 

allvar. Arbetsmiljön är inte alltid dålig men den är heller inte alltid bra. 
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Metoddiskussion 
Studiens empiri bygger på en kvalitativ metod där intervjuer har används för 

insamling av data.  Jag anser att metodvalet var lämpligt då studiens syfte vara att 

belysa grundskolelärares upplevelser av arbetskrav, socialt stöd och egenkontroll samt 

eventuell påverkan för deras arbete. Via intervjuerna kunde djupare information om 

informanternas upplevelser framkomma vilket troligen hade varit svårare om jag 

använde mig av en enkätundersökning. Urvalet i studien bestod av grundskollärare 

som undervisade i olika ämnen på olika grundskolor. Åldern på lärarna varierade och 

även arbetslängden vilket kan ha påverkat deras upplevelser. Vid samtliga intervjuer 

har samma intervjuguide använts för att informanternas svar skulle röra samma ämne. 

Jag har vid varje intervju använt mig av samma diktafon och transkriberingsmetod för 

att uppfylla precision som innebär att samtliga intervjuer registreras på samma sätt 

och är ett viktigt steg i reliabilitet och trovärdighet (Trost, 2010). Jag har under 

transkribering av intervjuerna använt mig av överstrykningspennor vilket enligt Trost 

(2010) kan leda till att forskaren(Jag) kan bli blind för mitt egna material. Han menar 

att när jag har strukit över en första gång kan det bli svår att se materialet med nya 

ögon då det jag redan strukit över blir det jag ser. Under intervjuerna ställde jag även 

ledande frågor till respondenterna något som jag i efterhand tror kan ha påverkat 

resultatet. I och med att jag läst på min bakgrund kan de ledande frågorna ha 

genomsyrat intervjuerna. Men med mina kritiska ögon hoppas jag ändå att jag lyckats 

frambringa det mest relevanta för studien. Jag har i studien använt mig av ett 

slumpmässigt urval av informanter vilket gör att det blir svårt att generalisera 

resultatet i studien på andra grundskollärare. Om jag hade använt mig av en 

enkätstudie med flera grundskollärare hade resultatet kunna generaliserats på 

grundskollärare. Efter det jag nämnt ovan och det förutsättningar jag haft under 

studiens gång vill jag konstatera att min studie är trovärdig. En studie kan alltid ha 

varit mer tillförlitlig och bättre men utifrån mina förutsättningar anser jag att studiens 

tillförlitlighet är hög.  
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Slutsats 
 Studien visar att grundskollärares arbetsuppgifter består av mer än bara undervisning 

och att yrket är krävande. Samtliga Grundskollärare i studien har krav på sig och 

dessa krav kommer från omgivningen, skolledningen och högtuppsatta personer i 

skolvärden. En grundskollärares ansvar består inte enbart av undervisning utan yrket 

innefattar mer. Händelser som inträffar på skolan och föräldrar kontakter har blivit 

något av lärarnas allt vanligare arbetsuppgifter. Det sociala stödet är inget alla i 

studien upplever som något självklart utan den varierar mellan arbetsplatserna. En 

informant berättar att det sociala stödet inte finns på hans arbete men att det är något 

som han hade önskat. Stress förekommer i yrket med jämna mellanrum. Samtliga 

informanter berättar att de upplever stress i arbetet och att vissa perioder är mer 

stressiga än andra. De dagar som lärarna berättar kan vara stressiga är till exempel 

under de perioder de ska ha utvecklingssamtal eller när elevernas betyg ska sätta i 

slutet på en avslutande termin. En informant berättar att stressen aldrig tagit 

överhanden och att han under stressiga perioder tänker att tiden kommer att ta honom 

igenom diverse arbetsuppgifter. Stress är individuellt och informanterna har olika 

upplevelser och strategier för att kunna handskas med den. Samtliga informanter 

berättar att tiden de har på skolan är knapp och att de önskar att de hade fått mer tid. 

Grundskolläraryrket är inget lätt yrke och yrket blir dessvärre inte lättare när lärarnas 

tid för planering av undervisning kortas ner och fler arbetsuppgifter tillkommer utan 

någon hänsyn till den aktuella arbetsmiljön. Samhället styrs av ekonomin och jag tror 

inte att det är någon som har lyckats undgå den fakta. Men är det rättvist att låta 

lärarnas hälsa drabbas av detta? Studien visar att lärarna behöver mer tid och att tiden 

är viktigt för planering av undervisning. Dokumentation är en arbetsuppgift som på 

senare tid ökat för samtliga grundskollärare. Allt pappersarbete behöver åtgärdas för 

att lärarna ska kunna fortsätta med den arbetsuppgift de är ämnade för nämligen 

undervisning. 
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Vidare forskning 
Studien visar att arbetskraven, sociala stödet och egenkontroll har en påverkan i 

grundskollärares arbete och att stress är vanligt förekommande i yrket och upplevs 

och påverkar dem på olika sätt. Det vore intressant att undersöka hur andra 

lärarprofessioner upplever yrket och vad de använder för eventuella strategier vid 

upplevelser av stress i arbete. En jämförande studie mellan grundskollärare och 

förskolelärares upplevelser av yrket hade varit av intresse då jag tror att skillnaderna 

är stora mellan dessa två yrkestitlar. Ett utökat urval för att få en generaliserad bild av 

studien hade även varit intressant. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Andrea Ramos Da Cruz och jag läser min sista termin på det 

Hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle och ska nu skriva mitt 

examensarbete i pedagogik. 

Syftet med mitt examensarbete är att belysa lärares upplevelser av arbetskrav, socialt 

stöd och egenkontroll samt eventuell påverkan för ditt arbete. Vi kommer att ha ett 

samtal där du som deltagare kommer att få berätta om dina upplevelser av ditt yrke 

som lärare. Intervjun kommer att ta 45- 60 minuter och kommer att spelas in, då det är 

viktigt att få med allt som du berättar. Allt som du berättar under intervjun kommer 

att behandlas konfidentiellt och du kommer inte att kunna identifieras i 

resultatredovisningen. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande och då kommer 

ditt material inte att tas med i studien. Inspelningsmaterialet av intervjun kommer att 

förvaras på högskolan i ett år innan den makuleras. Det är endast jag och min 

handledare som kommer att ha tillgång till inspelningsmaterialet av intervjun.  

Slutresultatet av examensarbetet kommer att publiceras i publikationsportalen DIVA, 

som är en portal för uppsatser och examensarbete fritt för alla läsare. 

 

Med vänliga hälsningar,      

Andrea Ramos Da Cruz 

Hhp12arz@student.hig.se     
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 Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Ålder 

Utbildningsbakgrund? 

Hur länge har du varit verksamlärare? 

Hur länge har du varit verksam på din nuvarande arbetsplats? 

 

1. Kan du berätta hur dina arbetsuppgifter kan se ut under en vecka? 

 

2. Kan du berätta vilka arbetsuppgifter som är mest tidskrävande i ditt arbete? 

 

3. Vad gör du under den arbetstid som du själv får disponera över? 

 

4. hur känner du att dina arbetsuppgifter och arbetsbelastning har förändrats sen 

du började som lärare (främsta orsakerna)? 

 

5. Hur upplever du det sociala stödet från dina arbetskollegor och ledningen (vad 

beror de på)? 

 

6. Hur upplever du arbetskraven i ditt arbete? (hur kan dessa se ut, känner du att 

du har kontroll över dem, på vilket sätt känner du att du har kontroll) 

 

7. Upplever du att du kan vara med och påverka din arbetssituation? (på vilket 

sätt) 

 

8. Hur tänker du allmänt kring din arbetssituation utifrån aspekten stress? 

 

9. Vad är det bästa med ditt jobb?  
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