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Abstrakt 
Studienssyfte har varit att undersöka lärares upplevelse av arbetsrelaterad stress i 

förhållande till de förändringar som skett inom skolan. Kvalitativ metod användes som 

forskningsdesign. Semistrukturerade intervjuer med sju lärare som arbetar i grundskolan 

samt analys av dessa utför grunden för studien. Resultatet från studien stämmer väl 

överrens med forskning som utförts tidigare inom samma område. De många 

förändringar och det stora antalet elever i klasserna gjorde att lärarna kände att de inte 

räckte till på lektionerna. Otillräckligheten gav upphov till negativ stress. Relationen till 

eleverna, deras utveckling och möjligheten att inspirera de var det som motiverade 

lärarna i deras vardag vilket upplevdes som positiv stress. 

 

Nyckelord 
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Teachers' perceptions of work-related stress 
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Stort tack till de lärare som trots hög arbetsbelastning tog sig tid att medverka i studien. 

Utan de hade det varit omöjligt att slutföra detta arbete. Stort tack även till handledaren 

Erik Lindström för coaching, tips och vägledning under processens arbetsgång.  Tack!   

  

 



 

 

 

- 3 - 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ______________________________________________________ - 4 - 
1.1 Self - efficacy __________________________________________________ - 6 - 
1.2 Vad är stress? __________________________________________________ - 7 - 
1.3 Positiv och negativ stress _________________________________________ - 9 - 

1.4 Arbetsrelaterad stress ___________________________________________ - 10 - 

2 Metod __________________________________________________________ - 12 - 
2.1 Deltagare _____________________________________________________ - 12 - 

2.2 Instrument ____________________________________________________ - 13 - 

3 Procedur ________________________________________________________ - 14 - 

4 Etik ____________________________________________________________ - 15 - 

5 Resultat _________________________________________________________ - 16 - 
5.1 Otillräcklighet _________________________________________________ - 17 - 
5.2 Motivation ___________________________________________________ - 18 - 

5.3 Stress ________________________________________________________ - 18 - 

6 Diskussion _______________________________________________________ - 19 - 
6.1 Resultatdiskussion _____________________________________________ - 19 - 
6.2 Metoddiskussion _______________________________________________ - 21 - 

7 Slutsats _________________________________________________________ - 22 - 

8 Referenser_______________________________________________________ - 24 - 
 



 

 

 

- 4 - 

 

 

1 Introduktion  
  

 Skolan är samhällsbyggande instituion där de anställda förväntas förmedla 

kunskap, demokratiska värderingar och att vara en god medmänniska till eleverna. Det 

innebär att lärarna har ett betydande roll och mäktigt uppdrag att föra vidare. De senaste 

åren har läraryrket diskuterats väldigt flitigt både i media och valdebatter. Skolan har 

blivit en av arbetsplatserna där man ser en negativ utveckling vad gäller 

arbetsrelateradstress. Dessutom råder det brist på behöriga lärare och elevernas 

kunskaper har försämrats jämfört med tidigare år (Skolverket, 2015). Att vara lärare 

idag är mer än att enbart undervisa eleverna. Läraren skall planera verksamheten, ge 

socialt stöd till eleverna, uppmuntra och motivera till att lyckas med studierna, hjälpa 

till i matsalen, vara med på rasterna och informera föräldrar. Listan kan göras lång 

vilket tyder på att lärarnas arbete är väldigt ansträngande och nästan aldrig tar slut. 

Lindgren (2013) skriver att lärarna oftast tar med sig sitt arbete hem efter arbetsdagens 

slut vilket gör att det kan vara svårt att uppleva att arbetet är avslutat vilket skapar en 

känsla av otillräcklighet. De som är mest utsatta är de nyblivna lärarna som trots sin 

långa utbildning känner att de inte är förbereda för kraven som ställs på dem. I 

rapporten ”Attityder till skolan 2015” (Skolverket, 2015) visar att lärarna trivs med sitt 

arbete men upplever att de är stressade. Fem av tio lärare angav att de alltid eller som 

oftast känner sig stressade på sin arbetsplats. Liknande resultat kommer även från 

lärarförbundet, de senaste fem åren har sjukskrivningarna i grundskolan ökat med 57 %. 

Trots att lärarna upplever att de är stressade på sin arbetsplats är det färre som vill byta 

yrke eftersom de anser att arbetet är givande och betydelsefullt (Lärarförbundet, 2015). 

 Hur stress upplevs är väldigt individuellt. Personliga egenskaper, på vilket sätt vi 

hanterar händelser i vår vardag och de sociala förhållanden är bara några få variabler 

som påverkar hur en individ upplever stress. Möjligheterna och förväntningarna ökar 

ständigt medan våra förutsättningar att möta dessa är lika begränsade som förr. Vi kan 

inte göra allt som vi vill, när vi vill och allt på en och samma gång. Arbetar vi för 

mycket blir vårt personliga och sociala liv utanför arbetet påverkat (Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson & Lundberg, 2013). Flera internationella studier påvisar samma 
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problem. Lärarna är bland de yrkesgrupperna där fysiska och psykiska besvär på grund 

av arbetsrelaterad stress ökat markant.  

Kidger et al. (2015) redovisar i sin studie som utfördes bland 555 lärare i England att 

lärarna är i riskzonen för psykisk ohälsa då lärarna upplevde att arbetet orsakade stress 

och ångest. En annan studie som gjorts i distriktet Attock i Punjab, Indien 

uppmärksammar samma problem. Några av faktorerna som påverkade lärarnas arbete 

var extra arbetsbelastning, administrativa uppgifter vid sidan om undervisningen och 

undervisning i olika ämnen i olika klasser (Hussian, Tasneem, Ahmad, Ahmed,  & 

Sardar. F, 2012). 

 De flesta studier inom området arbetsrelaterad stress inom skola som författaren 

tagit del av, har genomförts genom kvantitativ metod, t ex studierna av Foley & Murphy 

(2015) och Demjaha-Agai, Karadzinska & Mijakovski (2015). Genom kvantitativa 

studier når man fler deltagare vilket resulterar i stor mängd empirisk data och anses vara 

fördelaktiga. Denna studie utgår ifrån kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna har gett möjlighet till detaljrik individuell upplevelse och nyanserad bild av 

lärarnas vardag. Forskarna Shumba et al (2016) som har använt sig av kvalitativ metod 

skriver i sin studie att den kvalitativa metoden gav de möjlighet till att få en djup 

förståelse för ” the phenomenon of teacher stress”. Forskning visar att stress är 

fenomen sammansatt av olika processer. I vilka situationer uppstår stress, vad är det 

som stressar oss, vilka reaktioner uppstår i kroppen när vi känner oss stressade och vad 

är det som gör att en individ upplever sig stressad medan en annan inte gör det är några 

att nämna.   

 Att vara stressad inför en uppgift eller att dagligen utsättas för stress genererar 

processer i kroppen som kan leda till antingen positiv eller negativ stress. Den ena 

(positiv stress) gör att vi presterar bättre medan den andra (negativ stress) under längre 

period, har negativ påverkar och är på lång sikt skadlig för individen. Stress har blivit 

ett omtalat samtalsämne i dagens samhälle. De flesta människor känner sig stressade 

nästan dagligen både på arbetet och privat. Varje individ är unik vilket gör att 

upplevelsen av stress också blir unikt. En händelse som har positiv påverkan på en 

person kan visa sig vara negativ för en annan. Medan vår kropp är precis som den vara 

för flera tusentals år sedan har kraven från samhället men även våra egna ökat 

(Bronsberg, 2000). Både studier och statistik påvisar att läraryrket är ett av de yrken där 

arbetsrelaterad stress har ökat de senaste åren. Lärarna själva säger att de känner sig 
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otillräckliga och lägger ner allt för mycket tid på annat än själva undervisningen. Syftet 

med studien är att undersöka hur lärare i grundskolan upplever arbetsrelaterad stress. 

Studien vill även bidra till att få förståelse för lärarnas situation och kunna förbättra 

deras arbetsmiljö.   

  

Frågeställningarna är följande 

På vilket sätt har de förändringar som varit de senaste åren påverkat lärarnas 

arbetssituation och kan de ha varit bidragande faktor till ökad arbetsrelaterad stress?   

  

 

 

  

1.1 Self - efficacy   

  

 Teorin om self-efficacy är en av de bärande begreppen i Alberts Bandura 

socialkognitiva teori. Self-efficacy står för en individs tilltro till sin egen förmåga att 

utföra en uppgift i en specifik situation. Bandura (1995) menar att individer med hög 

self-efficacy ser nya uppgifter som en utmaning, återhämtar sig snabbare vid motgångar 

och misslyckande och är starkt engagerade i uppgifter som de tar sig an. Däremot 

individer med låg self-efficacy undviker utmanande uppgifter eftersom de inte tror att 

de har tillräckligt med kapacitet att klara av det och lägger fokus på misslyckanden. När 

det gäller self-efficacy och läraryrket menar Bandura att lärare med hög self-efficacy 

skapar en trygg arbetsmiljö i klassrummet och uppmuntrar eleverna till ökat intresse och 

att vara akademiskt självstyrande. Vidare menar Bandura att lärarna med låg self-

efficacy blir lättare stressade vid situationer så som störande elever. Så småningom 

bidrar stressen till att lärarna inte är fullt engagerade i undervisningen och presterar 

sämre. De som är mest sårbara är nyexaminerade lärare (Bandura, 1995).  

 Teorin om self-efficacy används allt oftare bland forskare som undersöker stress 

och utbrändhet. I studien som Klassen & Ming (2010) utfört visar resultaten att 

nyexaminerade och lärare som inte har lång erfarenhet påvisar låg self-efficacy. Allt 

eftersom deras erfarenheten ökade, ökade även deras tilltro på den egna förmågan, self-

efficacy. Erfarenhet, feedback från rektor, elever och föräldrar bidrog till att lärarna 

hade starkare tilltro på sin egen förmåga. Lärarna influerade och motiverade eleverna 
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till att prestera bättre. De lärare som hade högre ”classroom stress” hade lägre self-

efficacy men även arbetstillfredsställesen var lägre. Lärarna med låg self-efficacy 

redovisade högre nivåer av utbrändhet jämfört med lärarna som hade hög self-efficacy. 

Liknande resultat kommer även från studien som genomförts av Yu,Wang, Zhai,Dai 

&Yang (2015) bland 387 lärare. Resultatet påvisade att lärarna hade tendens till att 

utveckla lägre self-efficacy när de vara utsatta för hög grad av tryck på arbetet.  

   

  

1.2 Vad är stress?  

  

 Stress har funnits under hela mänskliga evolutionen och reaktionerna var från 

början anpassade för det enkla liv människan levde. Att möta hotet och kriga för sitt liv 

eller att fly från det. Dagligen befinner vi oss i olika situationer som är stressfulla. Vissa 

av dem sporrar oss till bättre prestation medan andra är utmattande. Det är väldigt 

individuellt huruvida en situation upplevs som stressfull eller inte. Under 1950-talet 

drog forskaren Lazarus med sina kollegor slutsatsen att en stressfull situation framkallar 

olika processer hos olika individer. En del presterar bättre, andra sämre medan andra 

inte påverkas alls. Det var många aspekter som behövdes ta hänsyn till för att lösa 

gåtan. Individuella skillnader, kognitiva och motiverande variabler var några av de som 

nämns (Lazarus, 1993). Vidare skriver han, enligt honom själv, finns det tre typer av 

stress, harm, threat and challenge. Harm avser psykologiska skador som redan har 

uppstått. Det andra threat, är förekommande av skada som inte har skett men kan vara 

på inkommande. Det sista och tredje challange, står för resultaten från de kraven som vi 

är övertygade om att vi kommer att klara av med hjälp av våra coping resurser. Treath 

beskrivs som ett sinnestillstånd som kan blockera mentala operationer medan challenge 

är stimulerande och ofta förknippas med bra prestation.  

 Tidigare forskning inom stress har sitt ursprung i Walter Cannons beskrivningar 

som är daterade från 1930-taler i det han kallar för fight-or flight-responses. När en 

individ ställs inför en hotfull situation sätter den igång olika processer i kroppen, 

blodsockret, pulsen, adrenalinet och andningen ökar. Dessa aktiviteter förbereder 

individen på att angripa hotet och kämpa eller att fly från den hotfulla situationen. 

Individen blir bättre förberedd att fatta snabba beslut när en hotfull situation uppstår. 

Om processerna fortgår under en längre tid kan det vara en bidragande faktor till en rad 
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olika sjukdomar som t ex, sår på mag-och slemhinnan, förhöjd blodsocker och 

blodtryck, sömnsvårigheter och depression (Rydén & Stenström 2008).  

 I det omtalade fallstudien, ” Fallet Tom”  som utförts på 40-talet av forskarna 

Wolf och Wolf kunde de genom att observera magslemhinnan som var synlig på grund 

av en skada som Tom fått när han var barn, se förändringar som uppstod i samband med 

hans emotionella tillstånd. När han var arg och frustrerad ökade magsaftproduktionen 

och magsäckens arbete, vilket bidrog till svullnader och rodnad på slemhinnan för att så 

småningom resultera i småsår och blödningar. När han däremot var ledsen och 

reserverad avtog magsaftproduktionen och slemhinnan bleknade (Rydén & Stenström 

2008). Genom sina studier kunde Wolf och Wolf dra slutsatsen att varje människa 

reagerar individuellt i olika situationer vilket ger förklaring till varför människor 

utvecklar olika sorters sjukdomar, t ex  ångest, utmattningssyndrom och hjärt-och 

kärlsjukdomar.  

 Trots att stress funnits med under en lång tid har det blivit ett modernt fenomen 

som dagligen används i vårt samhälle. Kaufmann & Kaufmann (2010) går så långt och 

menar att det ”missbrukas” om tillstånd när man har ont om tid, är nervös inför en 

uppgift eller är sent ute till bussen. På internet går det att hitta stressmottagningar och en 

uppsjö av förklaringar av vad stress är och vad det innebär. Inom psykologin formulerar 

Taylor (2009) stress enligt följande: “Stress is a negative emotional experience 

accompanied by predictable biochemical, physiological, cognitive, and behavioral 

changes that are directed either toward altering the stressful event or accommodating 

its effects.” (s. 147) Vid studier av stress är forskarna intresserade av störningen som 

uppstår i interaktionen mellan individen och miljön, det vill säga processen där 

individens förmåga ställs mot omgivningens krav. En av de första forskarna som 

kopplat stress med ohälsa är Hans Selye. Bland de viktigaste av hans studier är studien 

kring det generella adaptionssyndromet (GAS). Hans intresse för stress väcktes när han 

såg effekten som olika stressorer hade på individen. Oavsett vilken typ av stressorer, 

emotionella eller fysiska, uppstod det samma fysiologiska reaktion som sedan 

resulterade i GAS som ett försvar mot hotet. GAS består av tre faser: den första fasen, 

alarmfasen, uppstår när kroppen samlar sitt försvar för att möta och ta sig an hotet. Den 

andra fasen, motståndsfasen, uppstår när kroppen går in i ett motståndsstadie för att 

både anpassa sig men även kunna stå emot den stressade situationen som uppstår. 

Individen kommer inte att kunna stå emot under en längre period utan blir utmattad och 
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går in i den sista och tredje fas som Selye kallar för utmatningsstadiet och därmed löper 

risk att dö (Rydén & Stenström 2008).  Lazarus, (1993) anmärker på Selyes analys av 

stress eftersom han inte tydligt redovisade för skillnaderna mellan de fysiologiska och 

psykologiska reaktionerna som uppstod. Till skillnad från Selye som var intresserad av 

de fysiologiska reaktionerna som uppstår, (en stressfaktor) skulle ge upphov till mer 

eller mindre samma fysiologiska reaktion, (en stressreaktion) vid stress, var Lazarus 

intresserad av den psykologiska stressen. Han menar att det som genererar fysiologisk 

stress (det som skadar vävnader) är inte detsamma som det som är stressande eller 

skadligt psykologiskt. Han påpekar att skillnaderna mellan fysiologisk och psykologisk 

stress har diskuterats väldigt länge av psykologer men det har varit svårt att dra 

slutsatser på grund av att vi uppfattar stressfulla situationer på olika sätt. En stressfull 

situation och processen som uppstår av den uppfattas av en del individer som hot medan 

av andra som en utmaning (Lazarus, 1993). 

 Forskarna Gok och Atsan (2016) skriver i sin studie att stress kan leda till ett stort 

antal oönskade konsekvenser som t ex, minskad uppmärksamhet, tankspriddhet, sämre 

reaktionsförmåga och påverkan på arbetsminnet. Vidare skriver de att den upplevda 

stressen under beslutsprocessen är en viktig orsak till dåliga beslut och fel.   

  

1.3 Positiv och negativ stress  
  

 Flera reaktioner uppstår i människans kropp vid en stressfull situation. Hjärnan tar 

information genom sinnena till hjärnbarken. Det är den som läser av om situationen är 

farlig och utgör fara för vår överlevnad. Hjärnan sänder då signaler till hypotalamus 

som i sin tur sänder signalerna vidare genom blodet till binjurebarken och genom 

nervsystemet till binjuremärgen om att det krävs mer resurser. När signalerna kommer 

till binjurebarken ger den ifrån sig kortisol och binjuremärgen får signaler om att 

avsöndra adrenalin (som är långtidsverkande) och nordadrenalin (som är 

korttidsverkande). Dessa tre kallas för stresshormoner som förbereder kroppen för strid 

eller att fly. Andningen påverkas, vi andas lätt och snabbare. Pulsen ökar, hjärtat slår 

snabbare och för att musklerna skall få mera syresattblod stiger blodtrycket. All 

uppmärksamhet riktas mot faran och individen funderar på hur den ska klara av 

situationen som har uppstått. När individen har fått kontroll över situationen sänder 

hjärnan signaler att alla funktioner skall gå tillbaka till det normala, (Bronsberg 2000).   
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 Den positiva stressen uppstår om skillnaden mellan en individs förmåga och 

omgivningens (även egna) krav är liten eller lagom stor. Positiv stress är något som en 

individ ser som något som sporrar en eller söker sig till något som den är osäker på att 

klara av. Trots att det är utmanande situation känner individen att den har kontroll över 

situationen och kan påverka utfallet. En del individer upplever att de presterar mer och 

bättre när de får adrenalinkick som är resultat av den positiva stressen. Medan andra 

upplever det som väldigt besvärligt och känner sig väldigt stressade eller uppjagade.  

Om skillnaden mellan individens egna samt omgivningens krav och individens förmåga 

blir större uppstår negativ stress. Människans kropp kommer att arbeta för högtryck. 

Individen kommer att känna att den inte räcker till och tiden på dygnet räcker inte till 

för att hinna med allt. Negativ stress uppstår även om individen känner/upplever att den 

inte har eller får möjlighet att påverka sin egen situation under en längre tid. Eftersom 

kroppen blir vilseled att den ständigt befinner sig i en farlig situation kommer den bli 

utmattad. Individen kommer att få svårigheter med koncentrationen, sömnproblem,  

ihållande trötthet, spänningar, huvudvärk, förhöjt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar 

(Bronsberg, 2000).  

I en longitudinell studie med över 20 års uppföljning utfört av Nilsen et al (2014) 

framkommer det att cirka 40% av deltagarna hade allvarliga hälsoproblem i minst ett 

hälsoområde (illamående, ont i magen, diabetes, ryggont, stroke var några av 

sjukdomarna som var representerade i studien). Nästan 11% (12,7% av kvinnorna och 

8,5% av män) hade allvarliga problem i två eller tre hälsoområden.   

  

  

1.4  Arbetsrelaterad stress  
  

 Arbetsrelaterad stress anges ofta som en av orsakerna till ökad ohälsa. Ökningen 

beror på bland annat ökade krav, nedskärningar och minskad tolerans för olika 

prestationer. Stress i arbetslivet har diskuterats under många år men det har inte hänt 

många förbättringar då statistik fortfarande visar att många människor mår dåligt på 

grund av sitt arbete. Obalansen som genererar stress i arbetslivet beskrivs av forskarna 

med Karaseks krav-kontrollmodellen. Modellens beskrivning av stress är att den beror 

på två olika faktorer. Den ena är kraven som individen ställs inför i sitt arbete och den 

andra är möjligheten och kontrollen att kunna påverka situationen. Det vill säga att för 
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höga krav och för små möjligheter att kunna påverka bidrar till stress. Under senare åren 

har modellen utvecklats till att kunna ta hänsyn till socialt stöd som tros kan vara ett 

bidragande faktor vid minskning av de negativa konsekvenserna när obalans uppstår 

(Ljungblad & Näswall, 2009). 

 I studien The effect of work stress on job burnout among teachers skriver 

forskarna Yu et al. (2015) att utbrändhet sker främst bland individer som arbetar inom 

yrken som hjälper andra människor t ex sjuksköterskor och lärare. Vidare skriver de att 

lärarna är bland de yrkesverksamma som numera möter stort press i sitt arbete. Pressen 

blir följd till missnöje, frånvaro och hög personalomsättning i skolan. Följdverkan för 

lärarna blir psykologiska (depression och ångest), fysiologiska (huvudvärk, högt 

blodtryck och omåttlig stress) och även beteendeförändringar, (sömnproblem, rökning 

och alkoholmissbruk). Forskarna menar att dessa faktorer bidrar till utveckling av 

utbrändhet.     

 Den svenska skolan har de senaste åren genomgått stora förändringar vilket har 

påverkat både elever och lärare. Nya läroplan, betygsättning, nationella prov och ny 

skollag kräver tid och resurser. I skolverkets rapport, Attityder till skolan 2012, 

framkommer det att det råder en negativ trend på flera centrala områden sedan förra 

undersökningen som gjordes 2009. De äldre eleverna upplever att det har blivit svårare 

att få hjälp och stöd i undervisningen. Även lärarna tycker att det har blivit mycket 

svårare att tillgodose varje elevs behov jämfört med undersökningen som gjordes 2009 

(Skolverket, 2013).  

I kursplanen från skolverket står det att skolan ska stödja alla elevers utveckling och 

lärande samt att lärarna skall anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar 

och behov. Vidare skall skolan tydliggöra för både elever och föräldrar vilka mål de har, 

jobbar mot, vilka krav som skolan ställer men även rättigheter och skyldigheter som 

eleverna och föräldrarna har (Skolverket 2016). I en artikel i Vetenskap & Hälsa 

redovisas resultat av studie som Arbets-och Miljömedicin i Lund utfört på 49 

grundskolor i södra delen av Sverige, går det att läsa att 77 % av de tillfrågade tyckte att 

tiden inte räckte till för att lärarna skulle kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Högre 

siffror redovisas när det gäller arbetsrelaterad stress, 87 % upplevde sitt arbete som 

mycket stressigt. Den data som framkommit visar att en fjärde del av lärarna hade en 

förhöjd grad av utmattning. En av de bidragande faktorerna är de många förändringarna 

som skett inom skolan, att tiden inte räcker till och omfattande administration.   
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2 Metod  
  

2.1 Deltagare  
  

 För denna studie har tillgänglighetsurval tillämpats med begränsnig till en ort i 

sydöstra Småland. Inklusionskriteriet har varit att lärarna skall vara behöriga och arbetat 

som lärare i minst fem år. Anledningen att studien inkluderar enbart lärare som har 

arbetat minst fem år är studiens syfte och frågeställningar som vill undersöka på vilket 

sätt har de förändringar som skolan gått igenom de senaste åren påverkat lärarnas 

arbetssituation. Den nya skollagen, Lag (2010:801) trädde i kraft 2010-09-01 och skulle 

tillämpas på utbildning från och med 1 juli 2011. Sju lärares upplevelser av 

arbetsrelaterad stress är grunden för denna studie. Redan vid planeringsstadiet tog 

författaren kontakt med rektorn som förmedlade informationen om studien vidare till 

passande respondenter, så kallat snöbollsurval (Langemar,2008). Tio lärare kontaktades. 

Av dessa var det fyra som tackade jag för att delta i studien. Två hörde inte av sig, tre 

tackade nej på grund av hög arbetsbelastning för tillfället och en uppfyllde inte 

inklusionskriteriet då hen arbetat som behörig lärare enbart i tre år. Bortfallet åtgärdades 

genom att en bekant som arbetar som lärare på en annan skola i samma kommun fick 

fråga på sin arbetsplats om lärarna var villiga att ställa upp. Tre lärare blev tillfrågade 

och samtliga tackade ja. ”Per” hade vid intervjutillfället arbetat som lärare i tio år, 

arbetar som lärare på högstadiet. ”Maria” hade arbetat i tolv år, arbetar både på 

högstadiet och på gymnasieskola. ”Sandra” har arbetat som lärare i 30 år, vid 

intervjutillfället arbetade hon som lärare på lågstadiet. ”Petra” har arbetat som lärare i 

14 år, för tillfället lärare på lågstadiet men är behörig lärare även för högstadiet. ”Anna” 

har arbetat som lärare i 8 år, arbetade på lågstadiet. ”Pia” har arbetat som lärare i 14 år 

och även hon som lärare på lågstadiet. ”Karoline” har arbetat som behörig lärare i sex 

år, lärare för mellan-och lågstadiet. Sex av deltagarna var kvinnor och en man i åldern 

från 36 till 51 år. I klasserna som de var klasslärare respektive mentorer för, var antalet 

barn som lägst 19 och max 27.   
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2.2 Instrument   

  

 Med studien vill författaren undersöka hur lärarna upplever arbetsrelaterad stress 

och få en fördjupad förståelse för lärarnas arbete och kraven som ställs på dem. Studien 

har ett humanvetenskapligt perspektiv då studieobjektet är människan och hennes kultur 

och kunskap. Det humanistiska synsättet värnar om att det mänskliga skall respekteras i 

en vetenskaplig process. Kvalitativa forskningsmetoden tillämpades eftersom den passar 

i studier där forskaren vill undersöka individens upplevelser. Intervjun var 

semistrukturerad då det gav möjlighet för fortsatt strukturering beroende på frågorna 

som tillkommer under intervjuns genomförande (Langemar, 2008). 

 En intervjuguide upprättades med utgångspunkt i de frågor som skall undersökas 

samt studiens syfte. Författaren har ingen egen erfarenhet när det gäller skolans-och 

lärarnas arbetssätt, de krav och förväntningar som lärarna förväntas uppfylla, men har 

tagit del av olika debatter som framkommer i media, har bekanta som arbetar som lärare 

och barn som går i grundskolan. För att få inblick och förståelse i ämnet har författaren 

även tagit del av vetenskapliga artiklar och resultat från Skolverket och Lärarförbundet.  

Kontakt med skolan hade upprättats vid ett tidigare tillfälle då två lärare intervjuades för 

ett mindre arbete i kvalitativ metod. Nyfikenhet väcktes att fördjupa sig mer i ämnet då 

det är aktuellt och viktigt att få förståelse för och belysa lärarnas arbetssituation. 

Intervjuguiden som användes vid det tillfället korregiredes något inför denna studie. 

Intervjuguiden består av frågor som är uppdelade i två kategorier. I den första kategorin 

ingår frågor som berör respondenternas bakgrund t ex ålder, kön, hur länge de har 

arbetat som lärare osv för att sedan övergå till den andra kategorin till mer konkreta 

frågor om arbetsrelaterad stress, se bilaga 2. 

 Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera det insamlade materialet. 

Materialet lästes igenom noggrant vid flertal tillfällen. Det är viktigt att forskaren låter 

”texten tala för sig själv” och tänka på att inte formulera något som inte finns där, 

(Granheim & Lundman 2003). Meningsbärande enheter identifierades, kondenserades 

och koder skapades. Koderna grupperades sedan i underkategorier och kategorier som 

sammanfattar det centrala som framkom i intervjuerna. I tabell 1 (nedan) ges exempel 

på hur meningsbärande enheter kodades och kategoriserades.   
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Tabell 1. Exempel på tillvägasätet hur meningsbärande enheter kodades och 

kategoriserades   
Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad  

meningsenhet 

Kod  Underkategori Kategori 

Det kan stressa att 

man inte riktigt 

räcker till alltid, man 

känner liksom att det 

är många som 

behöver ens hjälp 

En person räcker 

inte till 

Stora grupper Resurser Otillräcklighet 

Man inspirerar 

eleverna, man bidrar.  

Visst är det, det som 

gör att man är kvar. 

Inspirerar 

eleverna   

Givande yrke Drivkraft Motivation  

Det ändras hela tiden, 

ibland är det fokus på 

det och sen är det 

fokus på det…sen när 

man har kommit in i 

det och har rutiner då 

är det förlegat 

Ständig 

förändring 

Ovishet Psykosocial  

arbetsmiljö  

Stress 

 

   

3 Procedur  
  

 Deltagarna kontaktades per e-post och fick ta del av en kort presentation av 

författaren, studien och dess syfte samt intervjuguiden (se bilaga 1 & 2). 

Respondenterna intervjuades enskild på en överenskommen tidpunkt och plats för att få 

ett djup vid intervjun och individuella åsikter. Samtliga intervjuer genomfördes under 

höstterminen 2016 på respektive lärares skola, sex av de efter arbetsdagensslut och en 

före. Frågorna ställdes inte i samma följd eller ordning vid varje intervju utan 

anpassades till intervjun med varje deltagare. Eftersom fokus var riktat på deltagarnas 

berättelser och upplevelser spelades intervjuerna in på telefon och I-pad. En annan 

fördel med inspelning av intervjuerna är att forskaren inte går miste om viktig 

information jämfört med att anteckna för hand. Intervjuerna var ca 1 timme långa. Efter 

att bakgrundsfrågorna besvarats, ställdes en öppen fråga, ”Hur ser en arbetsdag ut för 

dig? ”.  På så sätt skulle författaren få möjlighet att ställa följdfrågor men även 

möjliggöra för deltagaren att självmant berätta hur hen upplever sin arbetsdag 

(Langemar, 2013). Lärarna erbjöds möjlighet att vid senare tillfälle kontakta 

studieansvarige vid eventuella frågor eller funderingar. Ingen av de tillfrågade hörde av 

sig.  
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 Vid intervjuer och observationer är interaktionen mellan forskaren och deltagarna 

det som formar texterna. I varje text finns det meddelande som behöver tydas och 

skildras. Det är värdefullt att vid transkribering av intervjuerna notera deltagarnas 

hållning, när det uppstår pauser och skratt eftersom det kan ha inverkan på det 

underliggande budskapet (Granheim & Lundman 2003).  

 Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet och analyserades. Materialet lästes 

igenom noga och vid flertal tillfällen för att fånga upp formuleringar och uttryck inom 

de olika intervjuerna. Meningsbärande enheter noterades som kondenserades för att 

sedan sammanfattas med en kod.   

 

 

4 Etik   
  

 Riktlinjerna inom psykologisk forskning i Sverige framställs av vetenskapsrådet. 

Dessa utgår ifrån två grundaspekter, forskningskravet och individskyddskravet. Med 

forskningskravet menas att all forskning som bedrivs förväntas vara till nytta för 

allmänheten. Individskyddskravet värnar om den enskilda individen, forskningen ska 

inte medföra att individen utsätts för varken psykisk eller fysisk kränkning. Det vill säga 

att forskaren alltid bör visa respekt för deltagarna och deras integritet (Langemar, 2013). 

Vetenskapsrådet har fyra grundläggande krav när det gäller humanistisk 

samhällsforskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2016). Författaren har tagit del av dessa kriterier och 

anpassad studieguiden efter dem. Vid kontakt med deltagarna bifogades dokument där 

studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att respondenten har rätt att avsluta 

deltagande framgick. Respondenterna fick möjlighet att själva bestämma tidpunkt samt 

var intervjun skulle hålla rum. Innan intervjun påbörjades informerades deltagarna 

ytterligare en gång om att deltagandet är frivilligt och att de kan när som helst under 

studiens gång avbryta sitt deltagande utan det påverkar de på ett negativt sätt. Ingen 

tillåtelse av målsman behövdes då samtliga deltagare var över 15 år. Samtliga 

medverkandes personuppgifter och all material som samladess in under studien har 

förvarats på säkert ställe. Respondenternas namn har under arbetsgången ersatts av 

pseudonym som kommer att användas även under citering. Skolans namn som lärarna 

arbetar på kommer inte nämnas så att det inte skall gå att identifiera en enskild individ. 



 

 

 

- 16 - 

Data som samlades in kommer att förstöras när studien är genomförd och godkänd då 

det enbart kommer att användas för denna studie.   

  

5 Resultat  
  

 Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i grundskolan upplever 

arbetsrelaterad stress. Frågeställningarna var följande: på vilket sätt har de förändringar 

som varit de senaste åren påverkat lärarnas arbetssituation och kan de ha varit 

bidragande faktor till ökad arbetsrelaterad stress? I tabell 2, (nedan) redovisas de 

underkategorier samt huvudkategorier som framkom vid analys av materialet och ger 

inblick i lärarnas upplevelser när det gäller arbetsrelaterad stress bland lärare på 

grundskolan. Tolv underkategorier och tre huvudkategorier samt citat från deltagarna i 

föreliggande studie som redovisas nedan  ger inblick i lärarnas vardag och belyser 

lärarnas upplevelse av arbetsrelaterad stress.  

 

Tabell 2 

Övesikt över underkategorier och huvudkategorier som ger inblick i lärarnas 

upplevelse av arbetsrelaterad stress  

Underkategori   Huvudkategori  

 

Höga krav på att prestera 

Tiden räcker inte till 

Kunde göra få grejor med 

barnen 

Svårt att bemöta varje elev där 

den befinner sig   

 

 

 

 

   Otillräcklighet  

Kan inte tänka mig att jobba 

med något annat 

Elevernas förtroende  

Givande och härligt 

Positiva aspekter 

 

 

 
 

   Motivation  

Dagarna går i ett 

Mindre att påverka 

Stressen går ut över eleverna 

Frustration, man hinner aldrig 

landa och känna av  

 

 

 
 

   Stress  
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5.1 Otillräcklighet  
  

 Lärarnas arbetstid är uppdelad i reglerad och oreglerad arbetstid. Med reglerad 

arbetstid menas att arbetsgivaren skall ”leda och fördela” arbetet under arbetstiden. 

Den reglerade arbetstiden är på 1360 timmar per verksamhetsår eller i genomsnitt ca 35 

timmar per vecka. Läraren är då pliktskyldig till arbetsgivarens förfogande. Den 

oreglerade arbetstiden får lärarna bestämma själva över så länge det utförs på för 

arbetsgivaren ett tillfredställande sätt. Denna arbetstid kallas även för 

förtroendearbetstid. Läraren får själv bestämma om timmarna skall förläggas på 

arbetsplatsen eller någon annan stans och vad tiden skall användas till (LR, 2011). 

Arbetsdagarna för de medverkande varierade både innehållsmässigt och tidsmässigt. 

Vissa dagar började lärarna vid 07,30 medan andra senare, beroende på när de hade 

lektionstid. Några dagar slutade de 16.30, men vissa dagar kunde de gå tidigare. Det var 

inte de långa dagarna som lärarna uppfattade som jobbiga, utan det som var mest 

bekymrande var att de inte räckte till för eleverna vid undervisningen. Samtliga 

deltagare påtalade att det var stort antal elver i klassen och dessutom befann sig eleverna 

på olika kunskapsnivåer som försvårade situationen. Enligt skollagen, Lag (2010:801)   

skall läraren ”ta hänsyn till varje enkild individs behov, förutsättningar, erfarenheter 

och tänkande” (Skolverket, 2015). Allt detta förväntas att en lärare skall kunna ta 

hänsyn och anpassa undervisningen till. Samtliga deltagare poängterade att det är 

väldigt svårt att leva upp till dessa rekommendationer eftersom det var stort antal barn i 

klassen. Lärarna såg vilka behov barnen har men tiden räckte inte till för att varje 

individ ska få den hjälp de behöver och har rätt till.   

”Man vill se att de utvecklas.....och det ska vara individuellanpassad 

undervisning men det är faktiskt en utopi att tro att man kan anpassa det för 25 

individer.” 

 En av lärarna som hade fått resurs tyckte att arbetsförhållandena hade blivit bättre. Hon 

uttryckte det så här   

”Nu när jag har fått resurs känner jag att vi räcker till, men jag räcker 

inte till..om man är team så räcker man till men inte som ensam vuxen”.   
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5.2 Motivation   

  

 Under intervjuerna framkom det att relationen till eleverna gjorde att arbetet 

kändes meningsfullt. Att se eleverna lyckas med sina studier och utvecklas var det som 

motiverade lärarna i deras vardag. Torts konflikter och meningsskiljaktigheter som 

kunde uppstå vid vissa tillfällen, både elever emellan men även mellan elever och 

lärare, var det elevernas utveckling och välmående som var drivkraften och inspiration. 

Lärarna inspirerade eleverna till att prestera bättre, vara engagerade både i skolan men 

även i samhället. När de hade lyckats att förmedla det som förväntas av de och det gav 

resultat var det den bästa belöningen. En av deltagarna uttryckte det på följande sätt   

 

” Det har man funderat på, om jag inte skulle jobba med det här vad skulle jag 

göra då?? Har ingen aning...”   

 

Medan en annan sade så här:   

 

”I don´t have problem with the students, in that case with parents…but the 

students I love. That is the reason that I have this job, is because of the students. You 

bild relationship with them.”  

  

  

5.3 Stress  
  

 Förutom otillräcklighet var de många förändringar som skett den senaste tiden 

som lärarna upplevde som stressfyllda. Nytt betygsystem, otydlighet och nya beslut som 

kommer ofta och vid fel tidpunkt var några av sakerna som lärarna påtalade hade 

ändrats. De hann inte landa och utvärdera ett beslut innan nästa beslut var redan fattad. 

Deltagarna kände sig stressade då de inte var trygga med det nya betygsystemet 

samtidigt som det kom frågor från både elever och föräldrar. Dokumentation och 

omdömen som skulle skrivas hade minskat men lärarna kände en viss frustration då 

ändringar sker ofta. Lärarna tyckte att pappersarbetet och förändringarna med allt vad 

det innebär (läsa, sätta sig in i det och kunna arbeta efter det) tog för mycket tid av det 
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som de egentligen både vill och behöver lägga ner tid på, att undervisa och stödja 

barnen.     

”Men när man har jobbat i några år då vet man att, ja, ja, det kommer 

ändra sig det kommer nytt igen. Så man får inte göra för stor grej utav det för då skulle 

man stressa ihjäl sig över sånt också.”   

 

”Man lägger ner en massa tid och så innerst inne vet man att efter ett år 

är det inte en människa som pratar om det...Sånt är också stressande.”  

  

6 Diskussion  
  

6.1 Resultatdiskussion   

  

 Skolan är samhällsbyggande institution där de anställda förväntas förmedla 

kunskap, demokratiska värderingar och att vara en god medmänniska till eleverna. Det 

innebär att lärarna har ett betydande roll och mäktigt uppdrag att föra vidare. De senaste 

åren har skolan gått igenom stora förändringar vilka har medfört förändrade 

förutsättningar för alla i skolvärlden. I samband med dessa kom det resultat som visar 

på stort missnöje bland lärarna. De uppelever sig stressade på grund av hög 

arbetsbelastning och känner sig otillräckliga.  

 Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av arbetsrelaterad stress bland 

lärare och  huruvida de senaste förändringarna kan ha bidragit till arbetsrelaterad stress 

hos lärare inom grundskolan. Kvalitativ metod valdes för studien och sju lärare 

intervjuades enskild i så kallade semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att lärarna 

känner sig stressade av de många förändringar som skett de senaste tiden inom skolan. 

Vidare upplevde de att de inte räcker till för att tillgodose barnens behov vilket också 

gav upphov till stress. 

 Resultatet av studien stämmer överrens med andra internationella studier som har 

gjorts inom samma område. Studien som gjorts av forskarna Demjaha-Agai et al. (2015) 

bland lärare i Makedonien visar att 40,67% upplevde arbetsrelaterad stress som måttlig, 

33,33 % upplevde höga nivåer av stress medan 11,33% upplevde väldigt hög nivå av 

arbetsrelaterad stress. Skolsystemet i Makedonien hade precis som skolsystemet i 

Sverige omfattats av stora förändringar under en längre period.  
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 Barnens välmående och deras utveckling var något som lärarna visade oro över. 

Samtliga deltagare tyckte att det saknades resurser i skolan för att varje individ ska få 

den hjälp den behöver och har rätt till. I skollagen står det att varje lärare ska anpassa 

undervisningen efter varje individ och nivån som den befinner sig på men det var 

omöjligt enligt lärarna. De hade hittat olika strategier för att lösa detta problem så gott 

det gick men de kände sig svikna och frustrerade. De höga kraven och tydliga mål från 

skolverket å ena sidan, och stort antal barn i klassen gjorde att lärarna kände att kraven 

var nästan omöjliga att uppnå då resurser saknades. Detta går i linje med studien utfört 

av forskarna Hussain et al (2012) bland lärare i Attock Distriktet i Indien. De skriver att 

arbetsrelaterad stress kan definieras som ett känslomässigt tillstånd som upplevs av 

individen och uppstår när individen befinner sig i en situation där obalans mellan kraven 

som ställs på de och deras förmåga att möta dessa krav.  

 Förutom att lärarna upplevde stress när de undervisade i olika ämnen och flera 

olika klasser under en dag visade resultatet i Hussain et al (2012) studie, att lärarnas 

prestation påverkades av när de ”hoppade” in för andra lärare. Några av deltagarna (de 

som undervisade i mellan och högstadiet) upplevde en viss stress när de blev tillfrågade 

att ”hoppa” in på andras lektioner. Stressorn var inte själva undervisningen utan att 

förtroendetiden som läraren hade för att planera undervisningen, rätta prov eller utföra 

andra administrativa uppgifter gick åt annat som inte ingick i planeringen. 

 Att stress är en produkt av interaktionen mellan individen och situationen som 

uppstår visar även studien gjort bland lärare i Syd Afrika av Shumba et al (2016). 

Lärarna upplevde stress på grund av brist på säkerhet för barnen, administration, dåliga 

relationer med arbetskollegor och delaktighet från föräldrarna. Några av deltagarna i 

denna studie upplevde när det var som intensivast (nationella prov, skrivning av 

omdömen, aktiviteter) och de själva kände sig stressade, märkte de att det påverkade 

inte bara de själva utan även eleverna. Eleverna i sig kände redan press på sig som kom 

från olika håll, lärare och föräldrar t ex. Mindre konflikter kunde uppstå då båda parter 

upplevde situationen som stressfull. Samma resultat framkommer i studien bland lärare 

i England av forskarna Kidger et al (2015). Forskarna drar slutsatsen att lärarnas 

välmående gynnar eleverna när lärarna presterade bättre.  

 Det som har framkommit i samtliga studier är att stress är ett komplext tillstånd 

som uppstår i olika situationer, är individuellt och kan förebyggas med hjälp av olika 

strategier. Self-efficacy är en utav dessa. Begreppet self-efficacy har börjat användas 
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mer i just studier där forskare vill undersöka arbetsrelaterad stress. Samband har setts att 

individen upplever mindre negativ stress om den känner sig trygg och har hög tilltro på 

sin förmåga att lösa en uppgift i en svår situation. Men även tvärtom, att när individen 

upplever negativ stress minskar tilltron på att den kommer att klara av en specifik 

uppgift (Klassen & Ming 2010). I sin studie fann de att lärare som upplevde 

arbetsrelaterad stress och ” classroom stress” visade lägre self-efficacy. När lärarna har 

högre tilltro på sig själva och förmågan att lyckas med en uppgift minskar stressen och 

arbetstrivseln ökar (Bandura, 1995). Respondenterna i föreliggande studie upplevde sig 

trygga och säkra i sin roll. En del tyckte till och med att de var bättre lärare nu jämfört 

med de första arbetsåren. De vågar ta beslut som de inte hade vågat när de var 

nyexaminerade, kan sina ämnen väl, kan planerar på ett bättre sätt och känner sig trygga 

för de har sett att det fungerar. Deltagarna upplevde att trots en lång utbildning var de i 

början av karriären inte beredda på att handskas med de olika situationerna som 

uppstod. De fick förlita sig på sina kollegor och det stöd som de kunde ge. I Lingrens 

studie (2013) som undersökte nyblivna lärares upplevelser av första året i yrket, 

framkom att lärarna hade svårt att hantera de olika situationerna som dagligen uppstod 

mellan elever. Deltagarna upplevde att ibland under vissa perioder det minsta de var, 

var lärare. Det som ingår i lärarnas dagliga arbete förutom undervisningen, ”att hantera 

konflikter, att vara kurator, psykolog”, togs inte upp i lärarutbildningen enligt de men är 

en viktig del av läraryrket. En av lärarna hade hört om studie där de räknat ut att ”om du 

ska bli en fullvärdig lärare med allt vad de innebär, då ska du plugga i 13 år för att 

vara lärare, konflikthanterare, psykolog och kurator och så för ibland vissa perioder 

det minsta man är det är att vara lärare ”  (”Per”, 2016).      

  

6.2 Metoddiskussion  
  

 Valet av metod kändes passande då syftet med studien var att undersöka lärarnas 

upplevelse av arbetsrelaterad stress. Enskilda intervjuer utfördes för att utesluta att 

lärarna skulle känna sig obekväma och berätta om sin upplevelse i andra människors 

närvaro (Langemar, 2008). Det visade sig vara svårt att få respons från samtliga lärare 

som blev tillfrågade från första början. Några tackade nej på grund av för tillfället hög 

arbetsbelastning medan några inte hörde av sig alls. Detta innebar att ny kontakt med en 



 

 

 

- 22 - 

annan skola fick upprättas. Det bidrog till att schemat som var satt vid studiens början 

fick justeras.   

 Redan i grundstadiet för studien framkom det att de flesta studierna som hade 

gjorts inom området arbetsrelaterad stress bland lärare var av kvantitativ metod. Denna 

metod kan anses fördelaktig då forskaren når ut till fler deltagare.  

 Kvalitativ metod passar väl för studier där forskaren vill undersöka ämnen som är 

subjektiva. Ett exempel på ett subjekt ämne är stress. De subjektiva definitionerna kallas 

även för nominella som känneteckans av att deras innebörd tolkas och upplevs olika av 

olika indivder, i olika tidsaspekter och är även kulturellt betingade (Langemar, 2008).  

Med de förändringar som har gjorts inom skolans värld de senaste åren och 

komplexititeten i att gå till grund av vad och hur negativ respektive positiv stress 

påverkar varje enskild individ, tyckte författaren att en kvalitativ studie skulle vara mer 

fördelaktig för att ge förståelse i ämnet. Intervjuerna gav möjlighet att komma närmre 

lärarna och deras egna upplevelse något som inte hade framkommit vid en kvantitativ 

intervju. Den öppna frågan, ”Hur ser en arbetsdag ut för dig?”, gjorde att lärarna fick 

möjlighet till egna reflektioner och berätta om sina egna upplevelser av sin vardag.  

Nackdelarna med valet av metod var svårighet med att hålla tidsramen. Det var svårt att 

veta hur många dagar som lärarna skulle få för att återkoppla om de vill vara med eller 

inte. Eftersom syftet var att undersöka upplevelsen av arbetsrelaterad stress ville 

författaren undvika att sätta press på lärarna genom att skicka ut påminnelser. Då fyra 

lärare tackade nej på grund av hög arbetsbelastning hade det varit av intresse att fånga 

de lärare och få ta del av deras upplevelse. Resultatet påvisar det komplexa i att 

undersöka ett subjekt ämne som i detta fallet var arbetsrelaterad stress, eftersom det är 

väldigt individuellt hur stress upplevs.  

   

  

 

7 Slutsats  
  

 Antalet deltagare och det komplexa i att undersöka stress gör det svårt att 

applicera studien till hur samtliga lärare upplever arbetsrelaterad stress. Studiens resultat 

har visat sig stämma med internationella studier som författaren tagit del. Till exempel 

studien utförd av forskarna Demjaha-Agai et al. (2015) bland lärare i Makedonien som 
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visade att 40,67% upplevde arbetsrelaterad stress som måttlig, 33,33 % upplevde höga 

nivåer av stress medan 11,33% upplevde väldigt hög nivå av arbetsrelaterad stress. 

Dessutom hade skolsystemet i Makedonien precis som skolsystemet i Sverige omfattats 

av stora förändringar under en längre period.  

 Det som saknas i denna med även i de andra studierna är fördjupning i hur de 

individuella egenskaperna påverkar upplevelsen av stress. Vidare forskning inom detta 

är att rekommendera. En annan ledtråd som kom fram vid genomgång av resultatet var 

storleken på klasserna. Samtliga deltagare upplevde att de inte räckte till att tillgodose 

elevernas behov då det var för många barn i klassen. Men de tyckte att det inte skulle 

vara för små grupper heller då det kan bidra till att några elever kan vara utanför vid 

grupperingar inom gruppen. Det som några av lärarna tyckte var det ”ultimata” antalet 

barn var runt 20. Därför hade det varit av intresse att även undersöka vilken påverkan 

detta hade haft på hur lärarna upplevde sin arbetssituation.   
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Bilaga 1 Brev som skickades till rektor   

  

Hej,   

  

Olivera Surbevska heter jag och läser psykologi III vid Linnéuniversitetet. Som en del 

av kursen ingår det att skriva C uppsats inom ett valfritt ämne som grundar sig i 

psykologin.  Till min C uppsats har jag valt ämnet arbetsrelaterad stress hos lärare.   

  

För att kunna genomföra studien behöver jag Din hjälp!  

  

Studiens syfte är att få en nyanserad bild av hur lärarna upplever arbetsrelaterad stress 

och vilka de bakomliggande faktorerna är. Frågeställningarna är följande:  

 På vilket sätt har förändringen som skett de senaste åren inom skolan påverkat ditt 

arbete och har förändringen bidragit till ökat arbetsrelaterad stress?    

 Har kraven på lärarna ökat och är de rimliga?   

 I vilka situationer känner du dig stressad?  

För att studien ska kunna genomföras behövs det åtta medverkande. Studien riktar sig 

till behöriga undervisande lärare på grundskola som har arbetat som lärare i minst fem 

år.  Studien kommer att använda sig av en kvalitativ semistrukturerad forskningsmetod 

vilket innebär att författaren kommer att hålla enskilda intervjuer med varje deltagare. 

Varje intervju kommer att spelas in och beräknas ta ca 45 minuter.  Deltagandet är 

frivilligt och kan avslutas när som helst under intervjun. All material som samlas in 

kommer att behandlas med största konfidentialitet för att ingen obehörig ska kunna 

komma åt uppgifterna. Personlig information som namn och vilken skola de 

medverkande arbetar på kommer inte att redovisas. Istället kommer varje deltagare att 

ersättas av pseudonym.    

  

Jag är väldigt tacksam om ni kan ställa upp och hjälpa mig att slutföra studien.   

  

Med vänliga hälsningar  Olivera Surbevska olivera.surbevska@gmail.com   

Mob: 070-5716164 
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Bilaga 2 Studieguide   

  

Bakgrundsfrågor  

1. Ålder  

2. Arbetar du hel-eller deltid?  

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

4. Undervisar du i låg/mellan eller högstadiet?  

5. Är du mentor för en klass, om ja vilken? 

6. Hur många elever är det i den klassen?  

7. Vilka ämnen undervisar du i?  

 

Temafrågor  

1. Hur ser en arbetsdag ut för dig?  

2. Hur ofta tar du med dig arbetet hem?   

3. På vilket sätt har lärarnas arbetsuppgifter ändrats de senaste åren och på vilket 

sätt?  

4. Har kraven på lärarna ökat de senaste åren, på vilket sätt?  

5. Finns det något som gör dig stressad i ditt arbete, vad?   

6. Vad betyder arbetsrelaterad stress för dig?  

7. Vad är det som gör dig stressad i ditt arbete?  

8. Känner du att du har tillräckligt med tid för att hinna utföra ditt arbete på de 

timmarna som du har i skolan?  

9. Känner du att det finns möjlighet och utrymme att påverka arbetet?  

10. Känner du att du räcker till för att tillgodose barnens behov på lektionen?  

  

  

Tack för att du tog dig tid för att medverka i studien.   


