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Abstract 

 

Media och tidigare forskning skildrar att lärare har dåliga arbetsförhållanden. Syftet med denna 

studie var att undersöka gymnasielärares och högstadielärares i idrott och hälsa upplevelser 

samt förståelse av arbetsmiljön. För att uppnå syftet har en kvalitativ intervjustudie genomförts 

med 7 stycken lärare i idrott och hälsa. Resultatet har analyserats utifrån Aron Antonovskys 

teorier om KASAM samt Ulf P. Lundgren och Urban Dahllöfs teorier om ramfaktorer. 

Resultatet visar att arbetsmiljön upplevdes som god exempelvis med ett varierat utbud av 

fysiska platser att bedriva undervisning på, en öppen och förtroendefull social arbetsmiljö samt 

att lärare känner sig delaktiga i bestämmelser på skolan. Dock kan arbetsmiljön ibland upplevas 

mindre bra exempelvis att den är högljudd, sliten och att det kan uppstå vissa fall av konflikter 

mellan elever. Lärarna beskriver även att deras handlingsmöjligheter är sämre i någon av 

aspekterna som tid, scheman och grupper. Arbetsmiljön inverkar på undervisningarna genom 

exempelvis större krav på organisation och planering. Slutsatsen är att studien skiljer sig från 

tidigare forskning och medias skildring av lärares dåliga arbetsförhållanden. Dock visar studien  

viktiga komponenter skolan kan arbeta med för att förbättra sin arbetsmiljö, exempelvis den 

organisatoriska arbetsmiljön. Om arbetsmiljön är hanterbar, begriplig och viktigast av allt 

meningsfull, kan det uppstå ett välbefinnande på arbetsplatsen. 

 

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, arbetsmiljö, lärares upplevelser, KASAM, ramfaktorer, 

undervisning 
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1. Inledning 

 

Intresset för denna studie grundar sig i lärarnas i idrott och hälsa arbetsmiljö. Enligt Lundvall 

och Meckbach (2004) har yrket som lärare i idrott och hälsa både för- och nackdelar. 

Fördelarna inom yrket som lärare i idrott och hälsa beskrivs sammanfattningsvis som ”fritt 

och omväxlande” där lärarnas svar indikerar fördelar såsom att ämnet är populärt, att man får 

möta barn och ungdomar samt att man får arbeta utomhus och röra på sig mycket. 

Nackdelarna med att vara lärare i idrott och hälsa är att arbetsmiljön utpekas som en faktor till 

fysiska och psykiska problem för individen. Det kan handla om stress, höga ljud, dåliga 

lokaler och fysisk belastning när lärare arbetar med idrott och hälsa (Lundvall & Meckbach 

2004). En del av fördelarna och nackdelarna med att vara lärare stöds av Skaalvik och 

Skaalvik (2015) som undersökte lärares nöjdhet kring deras arbetsmiljö. Resultatet av deras 

studie visar på att läraryrket allmänt är belönande men att arbetsmiljön och arbetsbelastningen 

kan leda till en för hög stressnivå och utbrändhet. 

 

Det finns en medial uppmärksamhet i Sverige runt lärares dåliga arbetsförhållanden. 

Exempelvis har lärare mer administrativa uppgifter nu en förr och mer administrativa 

arbetsuppgifter än lärare i andra länder, vilket resulterar i mindre tid för undervisning 

(Bergling, 2015). Wallin (2016) rapporterar att i Lund kommun överväger 70 procent av 

lärarna att lämna yrket på grund av stress och dåliga arbetsförhållanden, lärarna hinner inte 

med sina arbetsuppgifter och en stor andel upplever stress samt sömnproblem. 

 

Som blivande lärare är jag intresserad av att undersöka arbetsmiljön för lärare i idrott och 

hälsa eftersom jag vill arbeta länge inom yrket. Forskning visar att dålig arbetsmiljö inte 

enbart handlar om fysiska påfrestningar utan också om psykiska. Påfrestningar som i sin tur 

kan göra att lärare lämnar yrket. Det kan handla om organisatoriska problem inom skolan,  

problem med  elevers uppförande, men också om  låga löner (Gonzales, Brown & Slate 2008; 

Ingersoll 2001). Att arbetsmiljö innefattar mer än bara fysisk arbetsmiljö visas också i de nya 

föreskrifterna Arbetsmiljöverket (2016) publicerat. Föreskrifterna handlar om organisatorisk 

och social arbetsmiljö, detta för att de sett ett stigande fall av åkommor på grund av dåliga 

arbetsförhållanden och då framförallt inom den psykosociala arbetsmiljön där de gamla 

riktlinjerna blivit utdaterade för dagens samhälle. 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med den här studien är att undersöka gymnasielärares och högstadielärares i idrott och 

hälsa upplevelser samt förståelse av arbetsmiljön.  

 

Frågeställningar: 

 

Hur upplever lärare i idrott och hälsa sin arbetsmiljö? 

Hur upplever lärare i idrott och hälsa att arbetsmiljön inverkar på undervisningen? 
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2. Bakgrund 

 

I det här kapitlet redogörs begrepp kopplat till arbetsmiljö, läroplanen och lärarens uppdrag i 

skolan. 

 

2.1 Definitioner av arbetsmiljö 

 

Begreppet arbetsmiljö beskrivs enligt Lexin (2016) som ”(yttre) förhållanden på 

arbetsplatsen”. Det är ett mångfacetterat och komplicerat begrepp om man lägger till 

ytterligare dimensioner såsom psykosocial arbetsmiljö, social arbetsmiljö och organisatorisk 

arbetsmiljö. Nedan följer begreppsförklaringar som denna studie förhåller sig till. 

 

Den fysiska arbetsmiljön innefattar yttre ting och fysiska förhållanden som människan arbetar 

i. Den fysiska arbetsmiljön används ofta i samband med faktorer som påverkar människan 

fysiskt. Exempelvis ljud och buller som påverkar hörseln, ljus som påverkar ögats funktioner 

och ”rum” eller ”utrymme” som påverkar kroppen, skelett och leder. De fysiska faktorerna 

kan även ge upphov till psykiska konsekvenser såsom trötthet och obehag (Denward, 2005). 

 

Psykosocial arbetsmiljö innefattar människans subjektiva upplevelser av arbetsmiljön och 

andra människor anses som en viktig faktor till dessa upplevelser av arbetsplatsen. 

Konsekvenser och faktorer som kan ha en koppling till psykosocial arbetsmiljö kan vara: 

stress, motivation, utbrändhet, mobbning och förändringar i arbetslivet (Denward, 2005).  

 

Arbetsmiljöverket (2016, s.7) definierar social arbetsmiljö som innefattar ”villkor och 

förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd  

från chefer och kollegor”. Den sociala arbetsmiljön kopplas ofta ihop med den psykosociala 

uppfattningen om arbetsplatsen, då i samband med andra människor som anses vara en viktig 

faktor för upplevelsen av arbetsplatsen.  

 

Arbetsmiljöverket (2016) definierar även organisatorisk arbetsmiljö, som handlar om villkor 

och förutsättningar för: ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, 

arbetsuppgiftfördelning, krav, resurser och ansvar från organisationens sida. 

 



4 

 

2.2 Lärarens uppdrag i samband med läroplanen och undervisning 

 

I läroplanen för gymnasiet och grundskolan kan man urskilja att läraren har olika mål och 

riktlinjer att förhålla sig till vad gäller övergripande kunskapsmål, skolans normer, elevers 

värderingar och vad som ska prägla undervisningen genom centralt innehåll (Skolverket, 

2011a; Skolverket, 2011b). Båda läroplanerna är mycket lika i sina grundprinciper. 

Riktlinjerna förtydligar lärarens uppdrag samt vad denna studie menar med undervisning.  

 

I gymnasiets och grundskolans läroplan, i kapitlet övergripande mål och riktlinjer för 

kunskap, beskrivs generella målsättningar för läraren när man arbetar med elevers kunskaper 

och undervisning. Direktiven kan ha betydelse för hur den fysiska arbetsmiljön ser ut och hur 

undervisningen bedrivs. I läroplanerna står det skrivet att man bör ”utgå från den enskilda 

elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” samt att man bör ”stärka elevernas 

vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” (Skolverket, 2011a s.9; Skolverket, 

2011b s.14). Vad gäller undervisning i gymnasiet bör det finnas en ”balans mellan teoretiska 

och praktiska kunskaper som främjar lärande” och undervisningen bör ”präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv” (Skolverket, 2011a s.9). Riktlinjerna innefattar även att läraren bör 

”tydliggöra vilka vetenskapliga grunder, värderingar och perspektiv som kunskaperna vilar på 

och vägleda eleverna så att de kan ta ställning till hur kunskaper kan användas” och att läraren 

bör ”stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever i svårigheter” 

(Skolverket, 2011a s.9). 

 

Läroplanerna förser även läraren med riktlinjer kring normer och värden. Dessa direktiv kan 

ha en påverkan på den sociala arbetsmiljön och hur den sociala arbetsmiljön inverkar på 

undervisningen. Alla som arbetar inom skolan bör respektera eleverna samt visa eleverna 

innebörden av solidaritet, jämlikhet och likabehandling. Riktlinjer kring demokratiuppdraget 

står framskrivet, där läraren ska redogöra för demokratiska värden, mänskliga rättigheter samt 

diskutera konflikter som kan uppstå mellan olika värderingar med eleverna. Läraren bör även 

klargöra skolans normer och värden samt utveckla regler för en god gruppsammanhållning 

(Skolverket, 2011a;Skolverket, 2011b) 
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Det står även skrivet vad eleverna skall utveckla och vilket centralt innehåll lärarna har att 

förhålla sig till i undervisningen. Dessa anvisningar  är viktiga eftersom det handlar om vilken 

fysisk arbetsmiljö läraren kan komma att undervisa i och vilka normer och värden som kan 

komma att prägla undervisningen, vilket i sin tur har en inverkan på gruppen och den sociala 

arbetsmiljön. Det centrala innehållet är anpassat efter vad eleverna skall utveckla för 

kunskaper och innehåller liknande begrepp och förklaringar. Exempelvis när skolverket 

(2011a) beskriver att det kan handla om olika fysiska aktiviteter, utevistelser och 

friluftsaktiviteter kopplat till hälsa och kroppslig förmåga. Det kan vara säkerhet och 

nödsituationer kopplat till livräddning, friluftsliv och skador samt kulturella och sociala 

aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Normer och värden inkluderas även i 

relation till idrott och motion, det kan handla om jämställdhet, könsfrågor och identitetsfrågor 

(Skolverket, 2011a). 

 

Sammanfattningsvis har läraren ett uppdrag att bedriva en jämställd undervisning som 

stimulerar och utvecklar kunskaper hos alla individer oavsett behov och andra förutsättningar. 

Undervisningen skall vila på vetenskaplig grund och de teoretiska och praktiska kunskaperna 

skall balanseras så möjligheten för lärande ökar. Läraren har ett fostransuppdrag i att förmedla 

samhällets demokratiska värderingar samt att redogöra skolans normer och värderingar. 

Undervisning innefattar även utveckling av kunskaper och detta kräver; planering, didaktik, 

observation, feedback, utveckling av färdigheter, kommunikation, utvärdering, bedömning 

och betygsättning (Annerstedt, 2007). 
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3. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kopplat till studiens undersökningsområde. 

 

3.1 Lärares upplevelser av arbetsmiljön 

 

I en studie av kvinnliga lärares arbetssituation visar Ahlgren och Gådin (2010) att det finns en 

konflikt mellan lärares ambitioner att undervisa och ett utökat behov av att uppfostra elever, 

detta i sin tur tar mycket tid från arbetet i klassrummet. Detta är grundat på att lärarna 

upplever att de är ”fastklämd mellan dröm och verklighet” (Ahlgren & Gådin, 2010 s.113), 

där lärarna förklarade att de hade en dröm att arbeta med duktiga elever som var villig att lära 

sig för att sedan möta verkligheten som bestod av allt mer högljudda, respektlösa och 

omotiverade elever. Lärarna upplever att de ”anstränger sig för att hänga med kraven” 

(Ahlgren & Gådin, 2010 s.113), där lärarna ofta sätter höga krav på sig själv och där tiden 

räcker inte till. De upplever att ”de kan klara det tillsammans” (Ahlgren & Gådin, 2010 

s.114), här diskuteras det positiva med att arbeta i arbetslag, som att dela planeringar och 

möjligtvis dela in barnen i mindre grupper. Ibland uppkom det konflikter och långa 

diskussioner inom arbetslagen som ansågs tidskrävande. Lärarna upplever även att ”skolan 

behöver män som förebilder”(Ahlgren & Gådin, 2010 s.115), där de intervjuade ansåg att 

skolan behöver fler manliga förebilder eftersom det bara jobbade en manlig lärare på skolan. 

De intervjuade menade att män kanske har lättare att sätta gränser för pojkar och att de fattar 

snabbare beslut (Ahlgren & Gådin, 2010). Studien visar att lärares arbete innefattar mycket 

krav men också stor glädje med att arbeta med barn och ungdomar. 

 

Skaalvik och Skaalvik (2015) visar i en studie, av lärares nöjdhet kring yrket, att lärare känner 

stor arbetstillfredsställelse men också utmaningar och stress samt att de yngre och äldre 

lärarna har olika sätt att hantera dessa utmaningar i yrket. Skillnaderna mellan olika sätt att 

hantera utmaningarna ligger i sjukfrånvaro och benägenheten att sjukanmäla sig, de äldre 

grupperna känner ibland att de behöver mer tid för återhämtning eftersom arbetsbelastningen 

är hög. De tar upp kategorier som indikerar på stor arbetstillfredsställelse och dem är att; 

”arbeta med barn och ungdomar, variation i arbetet, samarbete och lagarbete samt autonomi i 

arbetet” (Skaalvik & Skaalvik 2015, s.183). Kategorier som utmärker stora utmaningar och 

stress är; ”arbetsbelastning och tidspress, anpassning av undervisning till elevers behov, 
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störande uppförande av elever, värderingskonflikter och brist på autonomi, lagarbete och brist 

på status” (Skaalvik & Skaalvik 2015, s.184). Skaalvik & Skaalvik (2015) tar även upp hur 

respondenterna upplever konsekvenserna av utmaningar och stress i skolan såsom; lidandet av 

det sociala livet, ökad sjukfrånvaro, minskad arbetstid på senare år, för tidig pension samt 

fysisk och psykisk utmattning. 

 

Lundvall och Meckbach (2004) visar i en studie av lärarnas framställning av professionen att 

fördelarna inom idrottsläraryrket är; att ämnet är populärt,  mötet med barn och ungdomar, 

elevers utveckling, elevers olika sidor, andra miljöer än klassrummet, att arbeta utomhus och 

mycket rörelser. Nackdelarna inom yrket i idrott och hälsa är; stress, höga ljud, dåliga lokaler 

som är små, smutsiga och mörka samt den fysiska belastningen. Fler nackdelar studien visar 

på är; idrott och hälsas låga statuts, ökad arbetsbörda och större elevgrupper (Lundvall & 

Meckbach 2004). 

 

I en studie av skador och sjukdomar kopplat till arbetstillfredsställelse hos finländska lärare i 

idrott och hälsa, visar Mäkele och Hirvensalo (2015)  att de mest vanliga skadorna och 

sjukdomarna är skelettrelaterade såsom rygg- och knäproblem. 31 procent hävdar att de har en 

sjukdom eller skada som påverkar deras arbetsförmåga och att god arbetsförmåga leder till 

högra arbetstillfredsställelse (Mäkele & Hirvensalo 2015). 

 

3.2 Orsaker att lämna yrket 

 

En amerikansk studie, av Ingersoll (2001), analyserar lärares orsak att lämna yrket och hon 

menar att det har funnits en tro på att skolans otillräcklighet orsakats av att det inte finns 

tillräckligt med kvalificerade lärare att anställa. Istället menar hon att det är på grund av 

organisatoriska problem som lärare väljer att lämna yrket och att detta leder till för få lärare i 

klassrummen. Ingersoll konstaterar att organisatoriska villkor såsom ökat stöd från skolans 

ledning, lägre fall av elever som har disciplin-problem, större inverkan på skolans beslut och 

ökad lön kan förbättra villkoren för lärare och förhindra dem att lämna yrket. 

 

Gonzales, Brown och Slate (2008) har intervjuat lärare om orsaker till varför lärare lämnar 

yrket efter bara ett år. I likhet med Ingersolls (2001) forskning visar resultaten på bristande 

administrativ support, svårigheter med elevers disciplin och låga löner. Arbetsbördan är en 
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stor faktor till att lärarna känner att eleverna börjar uppföra sig sämre och att lärarna var oroad 

över att inte eleverna skall lära sig i slutändan. Studien visar i enlighet med Ingersolls (2001) 

studie att lärare behöver bättre organisatoriskt stöd från ledningen. 

 

Blocks (2008) studie om varför lärare lämnar yrket och varför lärare stannar kvar i yrket visar 

på att de som stannar kvar i yrket tar en etisk ställning, eftersom man inte arbetar för lönen, 

statusen eller arbetsförhållandena. Block (2008) menar att lärare stannar kvar för att de gör 

skillnad, de inspirerar och berör elever, de får dem att arbeta genom att ställa krav. Block 

(2008) menar även att lärare lever vidare och ser världen tillsammans med elevernas ögon och 

att lära ut innebär att ta del av en värld av idéer och tankar från elevernas sida. I slutändan lär 

de ut för framtiden, för rättvisa och demokrati (Block, 2008). 

 

3.3 Upplevelser av hur arbetsmiljön inverkar på undervisningen 

 

I en studie där förverkligandet av innehållet i läroplanen till undervisning studeras, visar 

Lundvall och Meckbach (2008) att lokaler och tid inte är stora faktorer till förverkligandet av 

innehållet i läroplanen. Det beror istället på lärarnas förmåga att tolka och överföra vad som 

tolkas i läroplanerna till undervisningen. 

 

Vad gällande social arbetsmiljö visar O'Connor och Graber (2014), med hjälp av 

observationer och intervjuer, att lärare i idrott och hälsa kan hjälpa till att skapa en miljö där 

mobbning gynnas genom att de gör felaktiga pedagogiska val. Eleverna upplever utseende, 

kroppsstorlek, fysisk förmåga och klädsel som orsaker till att bli mobbade. De skildrar även 

att eleverna utrycker en rädsla för att säga till om någon blir mobbad, en rädsla för att hjälpa 

mobbade vänner och att de känner en otrygghet i lokalerna vilket försämrar deras vilja att 

delta i undervisningen. 

 

Ovanstående studier är inte direkt kopplade till hur arbetsmiljön inverkar på undervisningen 

men de finns aspekter som kan kopplas till detta, exempelvis läroplanens innehåll och det 

sociala samspelet mellan eleverna. Skaalvik & Skaalvik (2015) menar att tidigare forskning 

kring lärares uppfattning om arbetsmiljön oftast är kopplad direkt till individen och inte till 

konsekvenserna runtomkring. De påpekar att deras studie inte visar på hur läraren uppfattar 
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att kvalitén av undervisningen påverkas och att den inte visar hur elevers lärande påverkas av 

en dålig arbetsmiljö.  

 

3.4 Sammanfattning tidigare forskning 

 

Granskningen av tidigare forskning visar att det existerar en hel del studier om lärares 

arbetsmiljö men tämligen lite om arbetsmiljöns eventuella inverkan på undervisningen, vilket 

denna studie strävar efter att undersöka. 

 

De problemområden som urskiljs från tidigare forskning är att lärare har många utmaningar 

när det handlar om deras arbetsmiljö. Lärare ställer höga krav på sig själva för att klara av 

deras arbetssituation vilket i sin tur kan leda till stress. Utmaningarna har med social 

interaktion att göra, exempelvis interaktion med ouppfostrade elever och lagarbete med andra 

kollegor. Utmaningarna har även med organisatoriska faktorer att göra såsom hög 

arbetsbelastning, brist på tid, stora elevgrupper och bristande stöd från skolan. Om skolan 

brister i det organisatoriska  kommer lärare att lämna yrket. Specifikt för lärarna i idrott och 

hälsa är utmaningarna kring den fysiska arbetsmiljön dåliga lokaler, hög ljudnivå och fysiska 

åkommor. 

 

Trots utmaningarna upplever lärarna nöjdhet och tillfredställelse i yrket genom bra samarbete 

och diverse strategier för att förbättra sin arbetssituation, exempelvis att dela med sig av 

planeringar. Arbetstillfredsställelse handlar även om att arbeta med ungdomar och att se dem 

utvecklas. Fördelarna är variation i yrket och att man får arbeta med ett populärt ämne som 

idrott och hälsolärare. 

 

När det gäller arbetsmiljöns inverkan på undervisningen visar tidigare forskning att lokaler 

och tid inte har en stor inverkan på  lärarnas möjlighet att förverkliga läroplanen. Att 

förverkliga något av läroplanens innehåll sker igenom undervisning. Dock har lärarnas 

förmåga att tolka läroplanen samt strategier för att implementera läroplanens innehåll större 

betydelse att förverkliga innehållet. Tidigare forskning visar även att den sociala 

arbetsmiljöns inverkan på undervisning handlar om att elevgrupperna blir otrygga och rädda 

vilket gör att de inte deltar i undervisningen.  
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4. Teori 

 

I detta kapitel redogörs för de teorier som används i analysen för att få fördjupad förståelse för 

respondenternas svar kopplat till hälsa och de faktorer som kan påverka undervisningen. 

 

4.1 KASAM: känsla av sammanhang 

 

KASAM (känsla av sammanhang) är ett begrepp sprunget ur Aaron Antonovskys salutogena 

teori om hälsa, där fokus är på hälsans ursprung och vad som främjar hälsa istället för 

motsatsen, det patogena synsättet, där fokus är på sjukdomens ursprung och vad som orsakar 

sjukdom (Antonovsky, 1987). Medin (2000, s.63) förklarar att en salutogen ansats innebär att 

”kaos, påfrestningar och stress är naturliga tillstånd som alltid, mer eller mindre, är 

närvarande” och att ”det som är intressant är hur vi, trots detta, har förmågan att bevara eller 

uppnå hälsa”. Denna förmåga att bevara eller uppnå hälsa kan uppnås med hjälp av KASAM 

som, enligt Antonovsky (1987) handlar om ett sätt att uppleva världen och hur begriplig, 

hanterbar och meningsfull världen är. KASAM och den salutogena teorin berör först och 

främst människors individuella hälsa i alla aspekter av livet. Hälsa i detta arbete används 

synonymt med välbefinnande på arbetsplatsen och välbefinnande i samband med arbetsmiljö 

eftersom andra delar av lärarnas liv, exempelvis hemförhållanden, inte studeras. 

 

Antonovskys (1987) definition av begreppen; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

är att de är centrala komponenter som hjälper en att stå emot kaoset i världen som hela tiden 

är närvarande. Antonovsky (1987) förklarar att begriplighet är den kognitiva komponenten i 

KASAM och här försöker man förstå omvärlden, om världen är obegriplig leder detta till en 

svagare KASAM. Det kan hända fruktansvärda saker i livet fast om man förstår 

bakomliggande orsaker och begriper dem förmildrar det och underlättar hur händelsen 

hanteras. Hanterbarhet  handlar, enligt Antonovsky (1987), om individens resurser till att 

hantera påverkande faktorer runtom en. Dessa resurser kan vara egen kompetens och kunskap 

men även resurser i omgivningen och andra personer. Känner en individ att den har mycket 

resurser som leder till hanterbarhet av vardagen kan hen möjligtvis slippa se sig orättvist 

behandlad eller att hen ser sig själv som ett offer. Meningsfullhet handlar om motivation i 

livet och dess känslomässiga mening, vad som är värt att investera kraft och energi i. Det är 

även viktigt att känna delaktighet i beslut för att känna meningsfullhet. Alla dessa tre 
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komponenter och samspelet mellan dem bidrar till en starkare känsla av sammanhang vilket i 

sin tur kan bidra till en godare hälsa (Antonovsky, 1987). 

 

De centrala komponenterna i KASAM påverkar varandra, meningsfullhet, gör att begriplighet 

och hanterbarhet kan fortgå, om inte motivationen finns där är det osannolikt att man vill 

förstå sig på omvärlden och vilka resurser man vill använda. Hög begriplighet i sin tur gör att 

man förstår varför de resurser man har, eller inte har, till sitt förfogande ser ut som de gör och 

därmed kan man hantera samt se meningen med situationen. Hanterbarhet innebär i sin tur att 

om man inte tror sig kan hantera situationen och inte har resurser till sitt förfogande kan 

meningsfullheten och begripligheten bli svagare  (Antonovsky, 1987). 

 

 

Figur 1. KASAM: komponenternas påverkan på varandra 

  

Antonovsky (1987) påpekar att meningsfullhet är den viktigaste komponenten eftersom den 

påverkar de andra två komponenterna om den är hög eller låg. Därefter kommer begriplighet 

eftersom hanterbarheten förutsätter att man förstår vad man har eller inte har till sitt 

förfogande och till sist hanterbarheten där resurserna anses som viktiga eftersom om det inte 

finns några resurser kan det leda till låg meningsfullhet.  

 

KASAM:s mest kända och traditionella empiriska verktyg är ett livsfrågeformulär vilket är till 

för att mäta om människan har hög eller låg KASAM med hjälp av frågor och ett 

poängsystem (se Antonovsky, 1987 s.247). Analysen i denna studie kommer inte att 

bestämma om respondenterna har låg eller hög KASAM. Dock finns andra studier som använt 

KASAM i andra bemärkelser, exempelvis Jacobsson (2015) som i sin avhandling inkluderar 

en artikel som undersöker ungdomars erfarenhet av idrottande samt vad som är motiverande 

med att stanna kvar inom idrotten. Hon har tolkat Antonovskys begrepp meningsfullhet, 

hanterbarhet och begriplighet för att analysera respondenternas svar, där tonvikten lades på 

meningsfullhet och vad som motiverar ungdomar att stanna kvar inom idrotten. KASAM 
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används på liknade vis i den här studien för att få en fördjupad förståelse av lärarnas 

välbefinnande på arbetsplatsen i samband med meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet.  

 

4.2 Ramfaktorteori  

 

Ramfaktorteori, utvecklat utav Ulf P. Lundgren och Urban Dahllöf, studerar relationerna 

mellan undervisning, yttre begränsningar och resultat (Linde, 2012). Linde (2012) tar upp 

yttre och begränsande ramar som kan påverka undervisningens innehåll. De yttre fysiska 

ramarna kan enligt Lindström och Pennlert (2016) innefatta tid, personal, gruppstorlek, 

lokaler, närsamhälle, kulturer och föräldrar. Förutom de yttre ramarna tar Linde (2012) upp 

reglerande ramar såsom läroplanen och statliga beslut, dessa ramar påverkar och begränsar 

hur undervisningen kan se ut.  

 

Varje ämne får begränsat med tid, konstaterar Lindström & Pennlert (2016) och den tid som 

läraren i idrott och hälsa får till förfogande påverkar undervisningen. De arbetsuppgifter 

läraren har påverkar även tiden för undervisning och planering. Personalen på skolan påverkar 

undervisningen och personalen på skolan kan kopplas till den sociala arbetsmiljön. Beroende 

på gruppstorlek kan undervisningen se annorlunda ut från klass till klass. Lokalerna och den 

fysiska arbetsmiljön påverkar lärarens undervisning och stimulerandet av elevernas vilja att 

lära. Skolans ledning och organisation, som kan kopplas till organisatorisk arbetsmiljö, kan 

påverka undervisningen kvalité. Frågor och beslut som rör makt, demokrati, ekonomi, 

personal, lokaler, elevgrupper kan få konsekvenser för undervisningstillfället i idrott och hälsa 

(Lindström & Pennlert, 2016). 

 

Imsen (1999) strukturerar upp ramfaktorerna (se fig.2 nästa sida) för att få en tydligare bild av 

de faktorer man tar hänsyn till för att förstå vad som händer i klassrummet. Dock används 

”klassrummet” mycket lite av lärare i idrott och hälsa och därför innefattar ”klassrummet” 

motsvarande lokaler och platser för undervisning i idrott och hälsa i denna studie, exempelvis 

idrottshallar och utomhusverksamhet.  
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Figur 2. Ramfaktorer som påverkar undervisningen (Imsen, 1999 s.100) 

 

Verksamheten i klassrummet präglas av lärares undervisning och samspelet med elever i 

klassrummet. Skolan som organisation innefattar alla som är involverade och arbetar på hela 

skolområdet, exempelvis vaktmästare, matpersonal och skolsköterskor. Alla har en 

arbetsuppgift de tydligt arbetar med och detta utgör skolans verksamhet. Lokalsamhället 

präglar lokalbefolkningen och kulturen som råder, vilket kan påverka undervisningen i sig, 

exempelvis påtryckningar från föräldrar. Lokalsamhället innefattar även kommunala 

förutsättningar, exempelvis hur mycket pengar kommunen är villig att lägga ner på skolan. 

Den yttersta zonen är statens regleringar från regering, riksdag och andra 

samhällsinstitutioner, vilket påverkar läroplaner och skolans ekonomiska resurser eftersom de 

bestämmer kommunernas ekonomiska ramar (Imsen, 1999). 

 

Imsen (1999) förklarar att inom skolans organisation finns det ett antal ramar som påverkar 

undervisningen. Läroplanen har ett statiskt innehåll om vad som ska läras ut på skolan men 

läroplanen tolkas av läraren vilket kan påverka vad som lärs ut och hur det lärs ut. Imsen 

(1999)  benämner detta som lärarens praktiska yrkesteori, hur läraren tolkar och genomför 

innehållet i läroplanen. Sociala förhållanden präglar också undervisningen, det är skillnad på 
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en flitig och motiverad klass och en slö och omotiverad klass. Hur ser maktstrukturerna ut? Är 

det mycket konflikter? Det kan se olika ut i olika klasser och detta påverkar undervisningen. 

Även sociala förhållande mellan lärarna kan påverka undervisningen, vågar man praktisera 

sin yrkesteori eller är det ett sorts klimat, en kultur, som hindrar en att följa sina pedagogiska 

idéer. Vad du har tillgång till för fysiska resurser, materiella ramar, kommer att påverka hur 

din undervisning kan komma till uttryck. Hur ser idrottshallen ut? Vad har du tillgång till för 

material i idrottsundervisningen? Materiella ramar kan påverka vad man kan göra dock 

betyder detta inte att de blir bättre undervisning per automatik, om man har mycket material, 

utan detta beror även på pedagogens skicklighet. Alla dessa ramar verkar inte var för sig utan 

de är i samspel hela tiden med varandra och med skolan som organisation (Imsen, 1999).  

 

Med hjälp av ramfaktorteorin kan man förstå och analysera respondenternas svar för att få en 

mer fördjupad förståelse för var inverkan på undervisningen kommer ifrån. De faktorer som 

den här studien undersöker närmare är framförallt de materiella och sociala förhållandena 

eftersom arbetsmiljön innefattar den fysiska-, sociala- och organisatoriska arbetsmiljön. 

 

4.3 Teorierna i kombination med varandra 

 

Antonovskys KASAM-modell och Dahllöfs samt Lundbergs teorier om ramar går att 

kombinera i vissa avseenden. Upplevelserna av arbetsmiljön respondenter beskriver kommer 

att analyseras med hjälp av KASAMS tre komponenter hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet. Hanterbarheten används i samband med arbetsmiljön och om den upplevs 

som en resurs. Begripligheten används i samband med upplevelsen av arbetsmiljön och om 

den är strukturerad och organiserad. Meningsfullheten används i samband med arbetsmiljön 

och om lärarna känner sig delaktiga på skolan. Arbetsmiljöns inverkan på undervisningen 

analyseras med hjälp av ramar såsom materiella ramar, sociala förhållanden, praktisk 

yrkesteori och läroplanen. Fokus ligger på de materiella och sociala resurser lärarna upplever 

att de har/inte har tillgång till. Hanterbarhet och ramar är förenliga, det vill säga att material, 

praktisk yrkesteori och sociala förhållanden kan tolkas som resurser eller belastningar vilket 

påverkar komponenten hanterbarhet vilket i sin tur påverkar begriplighet och meningsfullhet.  
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5. Metod  

 

I detta kapitel redogörs  och förtydligas studiens metod. I kapitlet motiveras val av metod, 

urval av respondenter, genomförande, etiska aspekter och säkerställandet av studiens 

tillförlitlighet och äkthet. 

 

5.1 Valet av metod 

 

Då utgångspunkten i denna studie var att analysera upplevelserna av arbetsmiljön och hur 

lärare upplevde att arbetsmiljön påverkade deras undervisning valdes en kvalitativ ansats och 

intervjuer som metod. En kvalitativ ansats kännetecknas av kvalitéer såsom upplevelser,  

känslor och tankar samt tolkningar av ord mer än siffror (se Bryman, 2011; Gratton & Jones 

2010; Denscombe, 2010). Vad gällande intervjuer som metod menar Gratton & Jones (2010) 

att intervjuer ofta är till för att hämta in data kring frågor om ”hur” och ”varför” en respondent 

upplever vissa saker. Med hjälp av intervjuer, menar Gratton & Jones (2010), att studien kan 

få nyanserade och rika svar gentemot korta och simpla svar som är till för kvantifiering.  

 

5.3 Semi-strukturerade intervjuer 

 

För att uppnå syftet valdes semi-strukturerade intervjuer då det finns en frihet för 

respondenten att utforma svaren på sitt eget sätt och en frihet för intervjuaren att vika av från 

intervjuguiden och ställa uppföljningsfrågor (Bryman, 2011). Denscombe (2010) beskriver att 

en semi-strukturerad intervju tillåter forskaren att vara flexibel och avvika från temata om 

annan värdefull information skulle dyka upp under intervjun. Detta styrks av Gratton & Jones 

(2010) och Bryman (2011) som anser att  flexibiliteten är en positiv del av semi-strukturerade 

intervjuer.  

 

Intervjuguiden (se bilaga 2) konstruerades inledningsvis med generella frågor som beskrev 

vem respondenten var och hur deras lärarstil såg ut eftersom Denscombe (2010) förklarar att 

enkla frågor bör ställas i början av intervjun för att få en avslappnad stämning och en bra start. 

Intervjuguiden konstruerades med studiens syfte och frågeställningar i åtanke. Bryman (2011, 

s.419) råder en att ”formulera intervjufrågor eller teman på ett sätt som underlättar svar på 

undersökningens frågeställningar”. Intervjuguiden konstruerades med hjälp av 
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begreppsdefinitionerna i bakgrunden och med hjälp av andra intervjuguider gjorda av 

Andersson och Sundqvist (2007) samt Petersson (2016). Frågorna i intervjuguiden inleds med 

öppna frågor för att sedan precisera sig om respondenterna har svårt att utveckla sina svar 

dessa frågor användes enbart om respondenterna hade svårt att komma igång. 

 

5.4 Urval 

  

Valet av respondenter utgick från följande kriterier; tillgänglighet, lärare av idrott och hälsa 

på gymnasiet eller högstadiet samt geografisk närhet. Detta var ett småskaligt projekt varpå 

respondenter i närliggande område intervjuades. 7 lärare, från 6 olika skolor, i idrott och hälsa  

intervjuades, 5 gymnasielärare och 2 högstadielärare. Grunden till detta urval utgick ifrån det 

Bryman (2011) förklarar om att ett målinriktat urval baseras på relevans för 

forskningsfrågorna och detta bildar de kriterier respondenterna måste innehava.  

 

5.5 Etiska aspekter 

 

Denna studie genomfördes med Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska riktlinjer i åtanke. 

Vid varje enskild intervju informerades respondenten om studiens syfte, hur intervjun gick till 

och att det var frivilligt att delta samt att man hade rätt att avbryta intervjun. Respondenterna 

försäkrades om att de var anonyma och att all information som kan leda till identifiering av 

respondenten var uteslutet eller kodat. Respondenterna försäkrades om att informationen 

förvarades på ett säkert sätt och inte användes i något annat syfte än forskning.  

 

Den information som gavs överensstämmer med det Bryman (2011) tar upp om etiska 

principer i forskning. Han förklarar att informationskravet bör inkludera; information om 

forskningens syfte, frivilligheten att delta samt rättigheten att avsluta undersökningen när man 

vill. Frivilligheten att delta överensstämmer med det Bryman (2011) förklarar om 

samtyckeskravet, att man själv har rätt att bestämma över sin medverkan. Bryman (2011) 

förklarar även konfidentialitetskravet och nyttjandekravet handlar om informationen som 

samlats in och att de måste förvaras på ett säkert sätt och inte användas i andra syften än 

forskning. 
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5.6 Genomförande 

 

Det första som gjordes var att skicka ut kontaktbrev (se bilaga 2) till lärare som mötte 

kriterierna för studien. Efter det bestämdes tid och plats för intervjuer och då åkte jag ut på 4 

skolor och 2 andra mötesplatser (en intervju gjordes på Skype) för att intervjua 

respondenterna. Intervjuerna påbörjades och de tog mellan 45-80 min och de var personliga 

med en i taget för att individen skall kunna utrycka känslor och tankar och inte falla för 

grupptryck. Enligt Bryman (2011) och Gratton & Jones (2010) kan intervjuer i en grupp föra 

med sig att respondenterna känner av grupptryck och inte deltar samt undanhåller sina åsikter 

under intervjuförloppet. 

 

Intervjuerna spelades in och efter varje intervju gjorde anteckningar ifall något 

anmärkningsvärt lades märke till under intervjun. Efter varje intervju transkriberades det 

inspelade materialet ordagrant vilket gjorde att tematiseringen och analysen utifrån KASAM 

och ramfaktorer kunde göras. Det transkriberade materialet lästes igenom flera gånger för att 

hitta det Bryman (2011) nämner om repetitioner, lokala utryck, metaforer och likheter samt 

skillnader. Tematiseringen baserades på uppdelningen av arbetsmiljön i teman såsom fysisk-, 

social- och organisatorisk arbetsmiljö. I varje tema kategoriserades respondenterna svar för att 

hitta repetitioner, likheter, metaforer och skillnader i respondenternas svar. Valet av 

tematisering och kategorisering gjordes för att få en överblick och en struktur på 

respondenternas svar för att sedan identifiera likheter och skillnader i lärarnas upplevelser. 

Strukturen av svaren utgör grunden för analysen och diskussionen om lärarnas upplevelser av 

arbetsmiljön och hur de upplever att arbetsmiljön inverkar på undervisningen. Se bilaga 3 för 

exempel på tematisering och kategorisering. 

 

5.7 Tillförlitlighet och äkthet 

 

För at säkerställa kvalitén i detta arbete har studien till stor del utgått från det Guba & Lincoln 

(1994) förespråkar om tillförlitlighet och äkthet. Eftersom denna studie baserades på 

tolkningar utav forskaren går det linje med det Guba & Lincoln (1994) ställer sig kritisk mot 

en absolut sanning om verkligheten, där de istället menar att de finns många och olika 

tolkningar och uppfattningar om verkligheten. För att öka tillförlitlighet användes en form av 

respondentsvalidering under intervjun för att bekräfta respondenternas svar. 
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Respondentsvalidering förklarar Bryman (2011) med att deltagaren lämnar en redogörelse för 

att bekräfta vad de sagt till forskaren. Dock lämnades ingen skriftlig respondentvalidering ut 

eftersom tiden var knapp och att Bryman (2011) ifrågasätter om en respondent kan validera en 

forskares analys eftersom de inte är insatt i ämnet. Frågeställningarna i syftet beskrev även 

vilka kriterier som krävdes av respondenterna för att delta i studien, exempelvis att de skulle 

vara lärare i idrott och hälsa på gymnasiet eller högstadiet. Detta arbete granskades och 

kritiserades även av handledare och studiekamrater, vid olika seminarium och 

handledarträffar  

 

För att säkerställa studiens äkthet transkriberades intervjuerna ordagrant. För att få en 

fördjupad förståelse om hur lärarna i idrott och hälsa upplever deras arbetsmiljö och hur deras 

arbetsmiljö inverkar på undervisningen analyserades utsagorna med stöd av teorierna 

KASAM och ramfaktorer. Detta för att få de Bryman (2011) förespråkar om en bättre 

förståelse av den sociala miljö respondenterna lever i.  
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6. Resultat  

 

I detta kapitel redogörs för resultatet utifrån de olika frågeställningarna. Först redovisas 

lärarnas upplevelse av arbetsmiljön sen redovisas hur lärare upplever att arbetsmiljön inverkar 

på undervisningen. Resultatet är strukturerat utifrån de teman och kategorier som 

identifierades.  

 

6.1 Lärares upplevelser av sin arbetsmiljö 

 

Följande teman identifierades i den tematiska analysen; fysisk arbetsmiljö, sociala arbetsmiljö 

och organisatorisk arbetsmiljö. 

 

6.1.1 Fysisk arbetsmiljö 

 

De kategorier som framkom från den tematiska analysen av respondenternas svar på hur de 

upplever sin fysiska arbetsmiljö var; gammal och traditionell, ny och modern, varierande samt 

kalla och högljudd. 

 

Gammal och traditionell 

När lärarna uttrycker att den fysiska arbetsmiljön kan upplevas som gammal och/eller 

traditionell måste man komma ihåg att de ibland har tillgång till flera hallar och att 

upplevelsen inte är statiskt, det vill säga att respondenterna kan uppleva en hall som gammal 

och en annan hall som ny eller att hallen håller på att förändras. Exempelvis förklarar 

respondent 4 att de ”. . .har två idrottshallar, en liten, gammal, vanlig sån här lek och bollhall 

eller vad det kallas och sen så en större som är nybyggd sen tre år tillbaka”. Flera av 

respondenterna upplever att själva idrottshallen är gammal och liten, respondent 1 ”. . .tycker 

personligen att den är gammal, omodern, men sista åren har den fått en rejäl förbättring i 

IKT”. Den fysiska arbetsmiljön här upplevs som gammal och omodern på grund av små 

utrymmen, vilket gör att det blir stressigt med stora grupper och liten sal. 

 

En del idrottshallar upplevs som traditionella eftersom de har tillgång till bommar och 

ribbstolar, som kan ses som yttre fysiska ting i den fysiska arbetsmiljön, vilket möjliggör 

traditionella aktiviteter inom idrott och hälsa såsom hinderbana och redskapsbana:  
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Ja i den hallen vi är i, XXX,  där är det inte så mycket. . . det finns plintar och så att tillgå men då måste 

man boka om en annan hall så det är lite kruxigt, om man vill ha klassisk gymnastiklektion, att flytta 

över det, det är ganska svårt , det är inte så här ribbstolar och bommar, så det är väldigt svårt att ha 

hinderbana och liknande. (Respondent 7) 

 

De hallar som erbjuder ett ”traditionellt” utbud med bommar och redskap refereras ofta 

tillbaka som den ”gamla” hallen enligt respondenterna dock behöver det ej betyda att dessa 

hallar är slitna. Lärarnas kontor är en del av deras fysiska arbetsmiljö, de beskriver att de 

oftast har tillgång till flera kontor och där beskrivs de mindre bra kontoren som gamla, små 

och slitna. 

 
. . .jag har två kontor, dels kontoret som är i idrottshallen. . .det är mindre bra, det är, på tal om kallt så 

där är de kallt. . . där är det gammalt , slitet , dålig stol, oergonomiskt, dåligt ljus, så det är rätt så slitet, 

många år på nacken, men även där som sagt var det väl tänkt i nån form av budget att det skulle 

förbättras framöver. (Respondent 6) 

 

Den fysiska arbetsmiljön på detta kontor beskrivs som fysiskt negativt genom att det är kallt, 

oergonomiskt och dåligt ljus. Respondenterna som upplever att något av deras kontor är 

gammalt och slitet arbetade hellre i något av de andra kontoren de hade tillgång till som låg i 

skolan. Respondent 4 beskriver att hon inte upplever det lilla kontoret vid idrottshallen som 

trivsamt: ”. . .där trivs jag inte alls för att där är väggarna är ju väldigt nära där man sitter, så 

att det är för litet, så där är jag inte”. Traditionellt sett kan den fysiska arbetsmiljön anses som 

isolerande eftersom lärare i idrott och hälsa oftast sitter avskilt från resten av skolan. 

Respondent 3 beskriver detta med: ”jag är sällan där måste jag tillstå, vi har ett personalrum 

uppe på skolan i en huvudbyggnad som ligger ja en 100 meter bort”. 

  

Ny och modern 

Även om en del respondenter upplever en del av sina hallar som gamla och traditionella finns 

det en del respondenter som upplever sin fysiska arbetsmiljö som nya och moderna. En 

respondent förklarar att det är på grund av ny renovering som hallen känns ny och fräsch: 

 
Ja alltså vi har en idrottshall som är, det är nytt golv, det är ny vikvägg, nya gardiner ny belysning, 

nyrenoverat, nyrenoverade lärarrum, det ända som saknas är trösklar in till idrottshallen. (Respondent 3) 

 

Respondenten upplever den fysiska arbetsmiljön som god genom att den både har ny 

belysning och nytt material.  
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De nya moderna hallarna beskrivs ofta med att de är konstruerade för sport och idrott inom 

föreningslivet. De beskrivs som moderna eftersom föreningsidrotter på senare tid har präglat 

ämnet idrott och hälsa. Den moderna arbetsmiljön upplevs på detta vis eftersom idrottshallen 

är byggd för föreningslivet. En respondent beskriver det som en försämring att de bara tänker 

på föreningslivet när de konstruerar hallarna: 

 
Sen finns det väl nått som har försvagats, eller försämrats ska jag säga sista åren i och med lite 

redskapsutrymmen och sånt, men de har byggt om lite saker och arkitekter har varit och ritat så har de 

glömt bort att skolorna är där också. Det kan vara så ganska ofta i politiska sammanhang att man bara 

tittar på föreningar som har idrott med skolorna. (Respondent 2) 

 

De respondenter som upplever sina kontor som moderna uttrycker det genom att det är en 

plats med möjlighet för arbete, avkoppling och tillgång till tekniskt material. Respondent 3 

beskriver att de är bortskämda eftersom de ”. . .har två stora rum och den andra kan sitta och 

jobba och den andra kan sitta och kolla på TV och ha datorn och jobba”. Detta kontor 

indikerar på tillgång till avkoppling och tekniskt material. Kontoret upplevs som modernt till 

skillnad från ett traditionellt kontor om det ligger i idrottshallen. Respondent 7 beskriver att 

det är skönt att sitta med sitt arbetslag eftersom han är ensam idrottslärare på skolan ”. . . tänk 

om jag sitter själv nånstans i idrottshallen, vad vet jag?”. Detta tyder även på att placeringen 

av den fysiska arbetsmiljön spelar roll för om den upplevs som traditionell. 

 

Varierande 

Respondenterna uppger att den fysiska arbetsmiljön kan vara mycket varierande och att det 

finns många olika platser att bedriva undervisning på. En av respondenterna beskriver att de 

har ett mycket fint närområde som ger möjligheter att bedriva en varierad undervisning som 

tillfredsställer läroplanens behov: 

 
. . .vi har ju ett spår som är 5 km, en bit ifrån som vi springer vid ofta, vi har vatten där vi paddlar kanot 

, vi har ett när , precis ett närområde kring skolan som vi har orientering vid och strax över gatan har vi 

skog där vi har orientering vi har även friluftsliv precis på andra sidan vägen och vi har en övernattning 

på en ö. (Respondent 4) 

 

Lärarna upplever även att materialet de har till förfogande i idrottshallar kan förändra hur 

idrottshallen och undervisningssituationen ser ut, vilket upplevs som varierande. Respondent 

5 hävdar att de köper in mycket material och att de ”. . . vill ha nya fräscha grejer och vi 

tycker det är viktigt, sen tyvärr så kostar det ju ganska mycket pengar, idrottsämnet är som 

sagt inte alltid jätte-prioriterat på alla skolor”. Att ha tillgång till rikligt med material är enligt 
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respondenterna viktigt för arbetsmiljön. Rikligt med material innebär att det underlättar att 

bedriva en varierad och fullgod undervisning i idrott och hälsa .  

 

Kall och högljudd 

De flesta respondenter upplever att det är kallt i idrottshallen, en del hanterar de bra och fryser 

inte eftersom de blir varma när de rör på sig. En del upplever att de fryser eftersom de rör på 

sig och blir svettiga och sen stannar upp och blir kalla. Respondent 2 beskriver att ”. . 

.temperatur[en] är bra, många tycker det är kallt när de kommer in men så fort de börjar röra 

på sig tycker de att det är varmt och då är det säkert ganska lagom”. Respondent 3 förklarar 

att ”. . .det är lite jobbigt mellan teori och praktik för att jag är svettig sen bli kall och sen 

börjar röra på sig det är inte så roligt”.  

 

Ljudet upplevs ofta som högljutt men att det hör till yrket, speciellt när man har någon 

bollaktivitet inne. En del anser att de har kontroll och styr ljudnivån med strategier och en del 

har hjälpmedel för att dämpning. Respondent 5 beskriver att ”. . .ljudet, jag brukar ändå vara 

ganska strikt med mina elever , dom vet vad som gäller med musik och ljudnivå på det sättet 

så det brukar inte vara så farligt faktiskt”. En av respondenterna har ett par öronsnäckor som 

hjälpmedel, de sänker decibelnivån runtomkring. Respondent 4 beskriver att: ”. . .det är rätt så 

hög ljudnivå där ibland. . . jag har ett par örsnäckor som jag kan sätta i om jag behöver”. Detta 

indikerar på att den fysiska arbetsmiljön påverkar människan fysiskt genom buller vilket kan 

leda till trötthet och försämrad hörsel och att lärarna ibland har hjälpmedel för att motverka 

högt ljud. 

 

6.1.2 Social arbetsmiljö 

 

Den sociala arbetsmiljön uppfattas som god mellan vuxna och vuxna, vuxna och elever samt 

elever och elever sinsemellan. Dock tog respondenterna upp enstaka fall av mindre bra sociala 

förhållanden såsom mobbning och konflikter mellan eleverna. De kategorier som skildrats 

från intervjuerna är att den sociala arbetsmiljön är; öppen och högt i tak, förtroendefull, 

lyhörd och respektfull samt att det ibland kan ske mobbning och konflikter. 

 

Öppen och högt i tak 

Flera av respondenterna beskriver en form av öppenhet i olika sociala sammanhang på skolan. 

Öppenheten beskrivs bland annat, av en del respondenter, i samarbetet med kollegor på skolan 
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genom att man delar med sig och att man kan prata med varandra och kan säga vad man 

tycker. Respondent 1 förklarar hur de arbetar med öppenheten i arbetslaget: ”Vi försöker ha 

en öppenhet i att dela med oss av framgångsrika koncept . . .vi har arbetat ca 1 år med ett 

lärcirkelslyft där vi skall tydliggöra vår bedömning”.  

 

Även i relationen till eleverna benämns öppenhet som en faktor i den sociala arbetsmiljön hos 

lärare i idrott och hälsa, där elever och lärare kan prata med varandra om problem och 

fritidsaktiviteter. Respondent 5 förklarar att ”jag är ju som sagt ganska öppen av mig, elever 

brukar ju komma till mig om de har problem och de är ganska ärliga mot mig”. 

 

Personalrummen beskrivs även i samband med öppenhet och där beskriver en del av 

respondenterna öppenhet som att alla har möjlighet att interagera med varandra. Respondent 1 

beskriver det som att ”. . .de är inga fasta positioner för folk på skolan sitter lite där man 

känner för det, de är sällan jag ser folk sitter på samma ställen, det är inga självskrivna regler, 

de inbjuder till samtal”. Öppenhet hos både elever och vuxna på skolan upplevs som något 

positivt och socialt i den sociala arbetsmiljön där både elever och vuxna kan prata om 

arbetsrelaterade och privata saker såsom bedömning och fritidsintressen.  

 

Förtroendefull, lyhörd och respektfull 

Respondenterna uppger att de har förtroende och respekt för elever och vuxna på skolan. Det 

talas om att det finns förtroende, lyhördhet och respekt mellan arbetskollegor, chefer, elever 

och annan personal på skolan. Respondenterna beskriver förtroendet mellan arbetskollegor 

genom att man kan lita på varandra. En av respondenterna tar upp samarbetet med 

sjuksköterskan, dit hon alltid kan vända sig om det skulle vara något: 

 
Skolsköterskan kan man ju också gå till om man har problem med vissa elever då, nära kontakt, åh HLR 

instruktör är hon också så vi samarbetar lite och vi ska hålla i det nu. Eh, och är det nått att man har något 

problem så kan man alltid gå, så jag känner stort förtroende för alla. (respondent 4) 

 

Ytterligare en respondent beskriver hur relationer har utvecklats genom sociala möten med 

arbetskollegor utanför arbetstid och hur det har lett till ett större förtroende genom att man vet 

var man har varandra: 
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Jättetrevligt jag gillar det [sociala möten utanför arbetstid], det gör jobbet också dels roligare, man vet var 

man har varandra och det blir en annan typ av [relation]. Jag tror att man stöttar och hjälper varandra mer 

när man har en annan relation till varandra också (respondent 5) 

 

En respondent upplever även att deras rektor lyssnar både kollegialt och personligt och att det 

är en bra egenskap för deras relation sinsemellan. Respondent 5 beskriver att hennes chef ”. . 

.hon lyssnar, för jag har ju som sagt problem med svanskota och nacke så hon är sådär: 

självklart löser vi det”. 

 

När det gäller elever så talar respondenterna om att relationerna är förtroendefulla och 

respektfulla. En av respondenterna hoppas och antar att eleverna känner stort förtroende för 

honom: 

 
jag hoppas och tror och har sett i utvärderingar att dom känner ett stort förtroende för mig och att vi har 

högt i tak, jag brukar jag säga till mina ettor när de kommer hit att nu är ni vuxna och jag förväntar er att 

ni kan uppföra er som vuxna. (respondent 1) 

 

Att känna förtroende för varandra, lyssna och att respektera varandra anses som viktig för 

respondenterna i deras sociala arbetsmiljö och det sker oftast i utbytet med andra på skolan. 

 

Konflikter och mobbning 

Samtliga respondenter uppger att det i enstaka fall uppkommer konflikter och mobbning i 

samband med elever. En av respondenterna beskrev att det förekom intriger mellan elever i 

olika klasser och att det beror mycket på vilken klass det är: 

 
Det där är väldigt styrt också över vilka klasser vi pratar om , de förekommer ju klasser där det är större 

intriger än vad det gör i andra. . . Men jag upplever nog att vi på vår skola är väldigt förskonade från 

större problem elever sinsemellan. (respondent 1) 

 

Respondent 6 beskriver även hur en individ kan påverka en hel grupp och hur det kan påverka 

klassen negativt: 

 
sen finns det ju vissa som försöker, ja , skapa konflikter. . . så jag märker ibland hierarkin som finns bland 

eleverna. . . som så att den som är den informelle ledaren. . . kan vara lite mindre dålig påverkan på 

gruppen och när den är borta så märker man ibland att gruppen nästan skiner upp. (respondent 6) 

 

Det förekom även diskurser om mobbning och kränkningar, en respondent beskriver 

situationen som att mobbning förekommer men att det inte är problematiskt: 



25 

 

Givetvis så förekommer det ju, ja, (suck) vi har ju mobbning på skolan, jag upplever att det är en bra 

skola vad gäller just kränkningar och mobbning för vi tar tag i det. Så jag tror inte vi har jättestora-

problem med det, det upplever jag inte , men sen självklart förekommer det att kanske att vissa elever 

fryser ut och så där. (respondent 5) 

 

När lärarna talar om mobbning, konflikter och kränkningar framgår det att de är ett mycket 

allvarligt ämne, oftast suckar lärarna innan och det är ett jobbigt ämne att prata om, då lärarna 

ger utryck för att de är involverade i elevernas relationer.  

 

6.1.3 Organisatorisk arbetsmiljö 

 

Lärarnas upplevelser av den organisatoriska arbetsmiljön varierade, de flesta anser att 

kommunikationen fungerar men att den kan förbättras, de känner sig delaktiga i 

organisationen, deras handlingsmöjligheter upplevs olika och de anser sig ha goda 

organisatoriska resurser. De kategorier som urskiljs för en organisatorisk arbetsmiljö är; 

någorlunda fungerande kommunikation, delaktighet, handlingsmöjligheter och goda resurser 

 

Någorlunda fungerande kommunikation 

När respondenterna beskriver kommunikationen med ledningen beskriver de att den 

”fungerar”, med en betoning på att den hade kunnat vara bättre, det vill säga att den fungerar 

någorlunda bra. 

 

De allra flesta respondenter upplever att kommunikationen fungerar bra mellan ledning och 

lärare. En av respondenterna (7) uttrycker att kommunikationen fungerar bra för att de har 

regelbundna möten och att de finns en bra kommunikation. Respondent 7 förklarar att ”det 

finns ändå en bra kommunikationsväg både neråt och uppåt”. En annan respondent (6) 

utrycker liknande tankar i att de har arbetslagsträffar där de kan informera rektor om saker 

som bör tas upp och att de har tillgång till ett forum på internet där de kan komma med 

önskemål. Respondent 6 förklarar att: ”ja det blir en gång i veckan man informerar rektor om 

det är olika områden som tas upp”. 

 

En av respondenterna tar upp att kommunikationen fungerar någorlunda bra men att det kan 

bli bättre och ett politiskt beslut lyfts, lärarlyftet, vilket gör det möjligt med stora 
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löneskillnader mellan olika lärare på skolan. Detta beslut anses som kontroversiellt av 

respondenten: 

 

 det är inte bra alltså, åh likadant våra chefer och skolledning, dom ska sätta våra individuella löner jag 

menar jag har inte haft en rektor på 15 år eller jag menar på 20 år som har besökt mig, inte ens en sekund 

snackar vi om ens, då har dom en bedömning på oss lärare, dom har bedömning om lärarlönelyft , jag vet 

inte om du har läst eller talat om det att det här ju ett fullkomligt kaos-grej, i Sverige, vilka som plötsligt 

ska få 50-tusen mer om året för att göra samma jobb. (Respondent 2) 

 

Kommunikationen mellan ledning och lärare uppges fungera bra förutom i vissa fall som med 

lärarlyftet där lärarkåren känner sig splittrade. Det märks väl på beteendet hos respondenterna 

som talade om lärarlyftet att de var upprörda och att den organisatoriska arbetsmiljön upplevs 

som dålig eftersom kommunikation mellan ledning och lärare inte fungerar. 

 

Delaktighet  

Mestadels av respondenterna upplever att lärare är delaktiga i bestämmelser på skolan och att 

respondenterna själva upplever att de är med och påverkar skolan. Respondent 4 beskriver att 

de har ”. . .råd, kostråd, biblioteksråd, jämställdhetsråd” på sin skola som gör att de är 

delaktiga på skolan. Hon upplever även att hon är med och påverkar genom att hon har startat 

upp ”en idrottsförening på skolan där föreningar kommer hit och vi är ,eh, ute hos föreningar 

och sådär så jag tycker att man kan påverka”.  

 

Ett annat exempel är hur respondent 6 upplever att lärare är delaktiga i bestämmelser på 

skolan igenom diskussioner i början på terminen. Han beskriver att det är ”. . .diskussioner, 

exempelvis om man tillåtas ha keps i klassrummet, om de okej att ha tuggummi, sånna 

enklare grejer diskuteras ju”. Respondent 6 upplever dock inte att han själv är med och 

påverkar mycket eftersom han är relativt ny i yrket: ”. . .eftersom jag  är precis ny på 

arbetsplatsen så är man inte den som skrek högst när det gäller vissa saker”. För en bra 

organisatorisk arbetsmiljö upplever respondenterna att det är viktigt att de känner en 

delaktighet igenom personlig och organisatorisk inverkan på skolan. 

 

Handlingsmöjligheter 

Respondenterna har olika upplevelser av deras handlingsmöjligheter vad gällande tid, 

scheman och gruppstorlek på klasserna. En del upplever att de har gott om tid att bedriva 
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undervisning och en del gör inte det. En del upplever att de har ett bra schema och en del gör 

inte det och en del upplever att de är för stora klasser och en del upplever att det har för små 

klasser. Dock upplever alla att det är något som kan förbättras inom de organisatoriska 

handlingsmöjligheterna. Respondent 7 beskriver att han ”. . .tycker ändå en timme funkar, jag 

skulle absolut inte kunna ha mindre”  medan respondent 4 upplever att ”. . .man vill alltid ha 

mer tid tror jag, men jag skulle vilja ha längre lektioner, 60 minuter”. 

 

När det gäller scheman så uttrycker Respondent 6, som enbart har idrott och hälsa, att ”. . 

.schemat är bra jag har sexton lektioner i veckan”, han upplever även att det blir ”. . .väldigt 

mycket idrott”. Respondent 2 däremot, upplever att han klarar av att ha 16 lektioner i veckan 

men att han känner sig orättvist behandlad jämfört med andra lärare, han förklarar att ”. . 

.rättvisemässigt har jag sista tiden tittat lite på det [schemat]”.  

 

När det kommer till gruppstorlekar beskriver respondent 3 att det är svårt med små grupper 

eftersom mötet mellan eleverna gå förlorad och att sammanhållningen blir sämre, han 

förklarar att ”. . .små grupper är en styggelse i regel att dom är sårbara på alla möjliga vis”. 

Respondent 1 upplever däremot att hans klasser är för stora med uppemot 30-34 elever per 

klass, han förklarar att han ”. . .hade velat ha ner grupperna till 20, för jag får en helt annan 

relation med mina elever då”. Båda beskriver att idealgruppen ligger mellan 20 till 24 elever. 

Handlingsmöjligheterna upplevs på olika sätt av respondenterna, en del har ett annat upplägg 

som de är nöjda med och en del önskar mer av handlingsmöjligheterna som erbjuds dem, om 

detta erbjuds hade den organisatoriska arbetsmiljön upplevts på ett bättre sätt. 

 

Goda resurser 

Respondenterna upplever att de har gott om organisatoriska resurser runt om på skolan som 

stödjer dem i deras arbeten. De resurser de har till befogande är: specialpedagoger, kuratorer, 

skolsköterskor, SYO-konsulenter och skyddsombud.  

 

Respondent 2 upplever att elevvårdsorganisationen fungerar bra och han utrycker att ”. . .vad 

gällande elever och det här, måste jag få hjälp, det här klarar inte jag”. När det kommer till 

lärare och deras hälsa beskriver respondent 3, när han var sjuk, att: ”. . .man följde upp det på 

ett bra sätt ska jag säga”.  
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Samtliga respondenter upplever att de får kompetensutveckling inom skolan och att det anses 

som en resurs för att vidareutveckla sig själva som pedagoger. En del respondenter har även 

fått stipendier och åkt utomlands för att kompetensutbilda sig. Respondent 4 beskriver att hon 

”. . .åkte till USA och gjorde studiebesök på fyra skolor”. Kompetensutveckling anses som 

något positivt men ibland önskar ett par av respondenterna att de själva kan påverka lite mer 

om vad som erbjuds, exempelvis när respondent 2 beskriver att ”. . .all kompetensutveckling 

sista åren har med digital teknik att göra”. De andra respondenterna anser att de kan välja 

bland ett ganska stort utbud av kompetensutveckling. Respondenterna upplever att det viktigt 

att ha goda resurser för att ha en fungerande organisatorisk arbetsmiljö. 

 

6.2 Lärares upplevelser av hur arbetsmiljön inverkar på undervisningen 

 

Följande redovisas i detta avsnitt; den fysiska arbetsmiljöns inverkan på undervisningen, den 

sociala arbetsmiljöns inverkan på undervisningen och den organisatoriska arbetsmiljöns 

inverkan på undervisningen. 

 

6.2.1 Den fysiska arbetsmiljöns inverkan på undervisningen 

 

De kategorier som återfinns av den fysiska arbetsmiljöns inverkan på undervisningen är; 

varierad undervisning, observation och bedömning, kommunikation och planering och 

organisation 

 

Varierad undervisning 

En del av lärarna i idrott och hälsa upplever att deras idrottshall inverkar på undervisningen 

genom att man kan eller inte kan reglera storleken på hallen, om man inte kan det kan det blir 

det otryggt och ingen möjlighet att arbeta enskilda moment. En av respondenterna beskriver 

hur hans hall inte har goda möjligheter att anpassas till elevgruppen: 

 
Med en större hall och kanske en mindre hall, de skulle bredda våra möjligheter att bedriva idrott på en 

bred nivå. Få elever att känna sig mer trygga om man inte hela tiden måste vara i samma rum som alla 

andra. . . Men hade vi haft möjligheten till lite fler lokaler så kunde man spridit ut elever för att jobba lite 

mer enskilt med moment. (Respondent 1) 
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Observation och bedömning 

Respondent 4 beskriver även att idrottshallen ger goda möjligheter till att observera och 

bedöma: ”. . .när jag bedömer så brukar jag filma det brukar vara väldigt lätt att gå runt även 

om de är på samma ställen eller utspridda så är det väldigt lätt”.  

 

Kommunikation 

Det kan även  upplevas som att kommunikationen inverkas av stora fysiska platser kopplat till 

arbetsmiljön. En av respondenterna beskriver hur arbetsmiljön inverkar på ljudet och att det 

krävs en särskild strategi för att eleverna skall få fokus och lyssna när han bedriver lektion i 

idrott och hälsa: 

 

Det är helt klart skillnad att undervisa i en idrottshall jämfört med ett klassrum, eh ljudet försvinner lättare 

när man är utomhus. . . så mycket ljud och så försvinner man får tänka på det och samla dom nära, nära, 

nära sig. (respondent 7) 

 

Planering och organisation 

Respondenterna upplever även att den varierade fysiska arbetsmiljön ställer krav på planering 

och organisation eftersom platserna ligger på olika ställen och att de inte alltid ligger nära 

varandra. Respondent 1 förklarar att den varierande arbetsmiljön ”. . .ställer ju väldigt höga 

krav på planering, planering och information, eftersom vi inte har det vägg i vägg allting”.  

Detta tyder på att respondenterna upplever att det är viktigt med planering och organisation 

för att undervisning skall nå sin fulla potential.  

 

6.2.2 Den sociala arbetsmiljöns inverkan på undervisningen 

 

De kategorier som identifierats i denna del är: innehåll och otrygghet. 

 

Innehåll 

De flesta respondenter uppger att den sociala interaktionen med arbetskollegor i ämnes och 

arbetslag inte påverkar undervisningen särskilt mycket. Men om den gör det så är det 

framförallt innehållet i undervisningen som påverkas. Ett par av respondenterna beskriver att 

de lyssnar på varandra och blir inspirerade av varandra, exempelvis: 

 
Ja vi lyssnar ju på varandra, man fråga ju vad ska du göra nästa lektion, man kan tipsa varann om de här 

är ju superbra och det händer ju att vi det händer ju ibland att vi har parallella lektioner och åh att vi 

kanske kör gemensamt. (Respondent 2) 
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Otrygghet 

När det gäller elevernas relationer till varandra och konflikter, kom det ej på tal om den 

sociala arbetsmiljön och dess inverkan på specifika undervisningsmoment. Dock lyftes det att 

det tar tid och påverkar gruppen negativt genom att det ger en otrygg stämning. Respondent 5 

beskriver hur konflikter kan påverka gruppen och att det är ”. . . mer oroligt över lag i klassen, 

det beror på vilken typ av konflikter och hur stor den är och vad som har hänt”. 

Respondenterna upplever att innehållet påverkas av den sociala arbetsmiljön och att gruppen 

kan påverkas negativt om den sociala arbetsmiljön är dålig och präglas av konflikter.  

 

6.2.3 Den organisatoriska arbetsmiljöns inverkan på undervisningen 

 

De kategorier som skildrats från intervjuerna är; reflektion och aktivitet, planering och 

efterarbete samt aktivitet, feedback och observation. I huvudsak är det mest 

handlingsmöjligheterna som inverkar på undervisningen enligt respondenterna. 

Kommunikationen med ledningen, delaktighet i bestämmelser på skolan och organisatoriska 

resurser kopplas inte vidare direkt till lärarnas undervisning, förutom att de kan få hjälp och 

stöd. När det gäller handlingsmöjligheter beskrivs olika scenarion om vad som händer i 

undervisningen när man har för lite tid till lektionen, har gott om tid till lektionen, har dåligt 

schema, har bra schema, har små klasser och har stora klasser. 

 

Reflektion och aktivitet 

En del av respondenterna beskriver att när de har tid för undervisning känner de att de hinner 

diskutera och bedriva praktisk undervisning. Respondent 5 förklarar att hon inte behöver 

känna sig stressad och att ”. . .man har tid att prata om nånting och hålla lite längre 

introduktioner, sen att man kör praktiskt och ändå hinner med det”. En annan förklaring 

återger respondent 4 som anser att hon har för lite tid att bedriva undervisning. Respondent 4 

beskriver att idrott och hälsa är ett kunskapsämne och att ”. . .man skulle vilja ha lite varför, 

lite samtal om lektionen om varför gör vi detta”. 

 

Planering och efterarbete 

När det kommer till scheman beskrivs det att i bra scheman ges det tid för planering och att 

man inte har för många lektioner på samma gång. Dock anser en del att det kan vara skönt att 

ha några dar som är hektiska för att hinna med planering och efterarbete på ”lugnare” dagar. 

När respondent 6 har ”lugnare” dagar beskriver han att ”. . .det finns möjlighet för arbete, 
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efterarbete, dokumentation, arbeta med betyg och rättning”. Däremot när respondent 6 har 

hektiska dagar känner han att en inverkan på undervisningen eftersom han blir stressad när 

han inte hinner till lektionerna, han beskriver att han ”. . .får inte den fulla kontrollen och 

ibland som sagt behöver man den och styra väldigt mycket”. Respondent 5 beskriver även att 

hennes planering påverkas av hennes schema om hon har lektioner senare på dan, hon 

förklarar att hon har mer ”. . .säkerhet i dom planeringarna”. Respondenterna upplever oftast 

att de har tid för planering under veckorna vilket i sin tur gynnar lektionerna. 

 

Aktivitet, feedback och observation 

 När det kommer till gruppstorleken i klasserna upplevs det som att små klasser kan gå 

förlorade och att vissa aktiviteter inte kan göras i undervisningen. I stora klasser blir det svårt 

att se varje individ och ge feedback. Respondent 1 beskriver att ”. . .du får aldrig den 

möjligheten att se varje individ och utveckla det personliga lärandet”. Där han tycker att 

grupper upp emot 30 personer i varje klass blir för mycket. Däremot tar respondent 7 upp 

någonting positivt med att vara stora klasser då man ”. . .kan ha igång stora aktiviteter 

samtidigt”. En respondent upplever att det inte är gruppstorleken som är avgörande för en bra 

undervisning, istället är det individerna i gruppen som är avgörande. Respondent 2 förklarar 

att det är ”. . .betydligt lättare att ha en 30-manna klass på naturprogrammet än att ha en 12 

manna klass på barn och fritid” och att det  ”. . .beror på hur klassen är, är det motiverade 

individer är dom alltid med är det en go stämning”. Respondenternas upplevelser visar sig 

vara olika och subjektiva en del vill ha mindre grupper och en del vill arbeta med större 

grupper. 

 

6.3 Sammanfattning resultat 

 

Den fysiska arbetsmiljön upplevs överlag som god genom att lärarna har varierat med platser 

att bedriva undervisning på och att de har tillgång till mycket material, samt att den beskrivs 

som nyrenoverad och fräsch. Dock finns det en del lärare som upplever vissa negativa 

aspekter såsom att vissa fysiska utrymmen beskrivs som gamla, slitna och otrevliga att vistas 

i. Det beskrivs även att ljudnivån kan vara hög när man vistas i vissa utrymmen och att hallen 

kan upplevas kylig för en del. Den fysiska arbetsmiljöns inverkan på undervisningen 

innefattar storleken på hallen och möjlighet att förändra den för att kunna bedriva en mer 

bredare undervisning, detta sin tur upplevs som att gruppen blir mer trygg. Det beskrivs även 

om möjligheter till att observera på ett bra sätt och att man måste tänka på kommunikationen 
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när man vistas i större fysiska arbetsmiljöer. Respondenterna upplever även att den stora 

variationen av platser i den fysiska arbetsmiljön ställer större krav på organisation och 

planering. 

 

Den sociala arbetsmiljön upplevs överlag som öppen, förtroendefull, lyhörd och respektfull 

men det kan uppstå vissa fall av konflikter och mobbning mellan elever. Respondenterna 

upplever generellt att eleverna uppför sig. Den sociala arbetsmiljöns inverkan på 

undervisningen upplevs som att kollegor lyssnar och tar inspiration av varandra vilket har en 

inverkan på innehållet i undervisningen. Konflikter mellan elever har en negativ inverkan på 

undervisningen, då det blir otryggt och engagemanget i undervisningen avtar. 

 

Den organisatoriska arbetsmiljön upplevs överlag som god med att kommunikationen 

fungerar någorlunda bra mellan ledning och lärare, dock upplever en del att kommunikationen 

inte fungerar och då i synnerhet med tanke på lärarlyftet. Respondenterna uppger även att de 

känner sig delaktiga i bestämmelser på skolan och att de har stöd o form av olika 

organisatoriska resurser. Dock beskriver respondenterna att de har problem med någon av 

handlingsmöjligheterna såsom; tid, schema eller gruppstorlek. Tiden kan upplevas som för 

kort till att bedriva en fullgod undervisning, schemat kan upplevas som hektiskt och 

gruppstorlekarna på klasserna kan upplevas som för stora eller små. Tiden får en inverkan på 

lektionerna genom att tiden räcker till/inte räcker till för reflektion. Schemat har en inverkar 

på undervisningen genom att det kan ges tid till planering och efterarbete, en inverkan på 

planeringen kan i sin tur ske om man har sena lektioner då säkerhetstänket kan vara 

annorlunda. Både små och stora grupper upplevs som negativt och idealgruppen ligger kring 

20-24 elever. I stora grupper blir det högt ljud och svårt att kommunicera samt att se varje 

elev. För små grupper upplevs det som att det inte kan bedrivas vissa aktiviteter exempelvis 

handboll och fotboll. 
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7. Analys 

 

I analysen kommer teorierna om KASAMs tre komponenter och ramfaktorer att kopplas in för 

att få en fördjupad förståelse för hur respondenterna upplever arbetsmiljöns välbefinnande i 

samband med meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet samt vilka ramfaktorer som 

beskrivs i samband med arbetsmiljön och hur den inverkar på undervisningen. 

 

7.2 Analys utifrån KASAMs tre komponenter och ramfaktorer 

 

Hanterbarhet 

Studien visar på att respondenterna upplever hög hanterbarhet i deras arbetssituation eftersom 

de har tillgång till resurser i den fysiska-, sociala- och organisatoriska arbetsmiljön. 

Antonovsky (1987) beskriver att hanterbarhet handlar om individens resurser till att hantera 

omvärlden och att de kan handla om materiella resurser och personer i omgivningen samt 

personliga egenskaper. Respondenterna upplever att de har resurser i form av en varierad 

fysisk arbetsmiljö, som även inkluderar traditionella idrottshallar då man kan bedriva en 

bredare undervisning, tillgång till mycket idrottsredskap och material samt tillgång till nya 

och moderna hallar. I den fysiska arbetsmiljön upplever dock en del av respondenterna att 

hanterbarheten blir lägre i form av att de gamla och traditionella utrymmena upplevs som 

små och trånga samt att idrottshallarna och kontoren upplevs som kalla. En konsekvens av 

trånga utrymmen kan vara att ljudnivån blir hög och en del har svårt att hantera detta medan 

en del har strategier och hjälpmedel som hjälper dem att hantera situationen. Idrottshallarna 

kan även upplevas som kalla, en del tycker det är ett problem eftersom de upplever att de 

fryser när de har varit igång och sedan stannar och en del upplever att de kan hantera 

situationen genom klädsel eller att vara aktiva hela lektionen.  

 

I den sociala arbetsmiljön upplever respondenterna resurser i form av ett socialt och öppet 

klimat samt sociala egenskaper av omgivningen i form av förtroendefullhet, lyhördhet och 

respektfullhet. Det öppnare klimatet och de sociala egenskaperna upplevs som en resurs som 

ökar hanterbarheten eftersom det skapar en tryggare atmosfär, hjälpsammare omgivning och 

en bättre stämning på arbetsplatsen. Dock upplever respondenterna att det uppstår konflikter 

och mobbning mellan elever ibland vilket leder till en lägre hanterbarhet med otryggare 

grupper. 
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Vad gällande den organisatoriska arbetsmiljön upplever respondenterna att de har tillgång till 

resurser i form av att vara delaktiga i bestämmelser på skolan och goda organisatoriska 

resurser. Dock upplevs hanterbarheten som lägre när kommunikationen inte fungerar, 

exempelvis när en respondent  upplever att han inte har blivit besökt av rektorn och känner sig 

orättvist behandlad på grund av lärarlyftet. Antonovsky (1987) förklararar på ett liknande vis 

att få resurser och låg hanterbarhet leder till att individen troligtvis ser sig som orättvist 

behandlad. 

 

Analysen visar att arbetsmiljön och hanterbarheten kan graderas, det vill säga att 

hanterbarheten vad gällande arbetsmiljö kan upplevas som högre eller lägre. Detta i sin tur 

påverkar meningsfullheten och begripligheten. När hanterbarheten sjunker blir det otrevligare 

vilket enligt Antonovsky (1987) gör att motivationen och förståelsen av omvärlden blir sämre. 

Antonovsky (1987) förklarar även att KASAMs tre komponenter och samspelet mellan dem 

bidrar till en bättre hälsa, vilket i denna studie är synonymt med ett bättre välbefinnande på 

arbetsplatsen.  Hanterbarhet är en viktig komponent i och med välbefinnande på arbetsplatsen 

men oftast förstår lärarna bakomliggande orsaker och kan hitta andra strategier för att göra 

arbetsplatsen meningsfull. 

 

Begriplighet 

Respondenterna beskriver att de överlag har en väl fungerande organisation och bra 

arbetsmiljöer att arbeta i, det är strukturerat. Antonovsky (1987) förklarar att begriplighet 

handlar om att förstå omvärlden och se den utifrån ett ordnat-, förutsägbart- och strukturerat 

perspektiv istället för ett slumpmässigt-, kaotiskt- och oförklarligt perspektiv. En del upplever 

att de inte förstår sig på omvärlden, exempelvis respondent 2 som inte begriper lärarlyftet och 

att vissa skall få mer i lön. Dock anser respondent 3 att det beror på att skolan tog emot 

pengar eftersom att annars skulle det utebli helt: ”. . .vi kan inte tacka nej till alla pengar. . .då 

får alla noll och det är väl orättvist”. Denna utsaga kan kopplas till begriplighet i att det kan 

hända fruktansvärda saker i livet fast om man förstår bakomliggande orsaker och begriper 

dem förmildrar det och underlättar händelsen. 

 

Analysen visar att begripligheten i arbetsmiljön kan graderas, antingen upplevs arbetsmiljön 

som strukturerad och organiserad vilket resulterar i en högre begriplighet eller så förstår man 

inte omvärlden och allt upplevs som kaos, vilket resulterar i en lägre begriplighet. 
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Antonovsky (1987) menar även att om människan förstår bakomliggande orsaker till varför en 

lägre hanterbarhet och avsaknaden av resurser ser ut som de gör, kan människan finna 

strategier för att hantera situationen och göra den mer meningsfull. Även här är det tydligt det 

Antonovsky (1987) hävdar om KASAMs tre komponenter och att samspelet mellan dem 

bidrar till en bättre hälsa, vilket anses i denna studie som ett bättre välbefinnande på 

arbetsplatsen. Begripligheten är en viktig komponent i och med välbefinnandet på 

arbetsplatsen men de flesta lärarna förstår varför arbetsmiljön ser ut som den gör och försöker 

använda de resurser som finns för att hantera arbetssituationen och göra den meningsfull. 

 

Meningsfullhet 

Respondenterna upplever att de är delaktiga i bestämmelser på skolan och att de har möjlighet 

att påverka skolan. Antonovsky (1987) beskriver att meningsfullhet handlar om motivation 

vad som är värt att investera kraft i för att påverka livet och att möjligheten till att vara med 

och bestämma bidrar till en högre meningsfullhet. I den organisatoriska arbetsmiljön upplever 

respondenterna att de är delaktiga och har inflytande på skolan. Medbestämmelse kan ske i 

olika råd eller möten om vad som skall hända. Respondenterna upplever även arbetsmiljön är 

ibland är motiverande, exempelvis när de samtalar om en varierad fysisk arbetsmiljö och en 

öppen social arbetsmiljö. Det märks i inlevelsen och det positiva tonläget av samtalen att 

arbetsmiljön i vissa anseende är motiverande att arbeta i. 

 

Analysen visar att meningsfullheten i arbetsmiljön kan graderas, lärarna kan uppleva att 

arbetsmiljön är mer eller mindre meningsfull och om den är värd att investera tid och kraft i. 

Att lärarna upplever att de är delaktiga och motiverade att arbeta i den arbetsmiljö de befinner 

sig förhöjer meningsfullheten på arbetsplatsen. Detta i sin tur påverkar hanterbarheten och 

begripligheten. Antonovsky (1987) menar att om inte motivationen finns där är det otänkbart 

att man vill förstå sig på omgivningen och vilka resurser man vill/kan använda. Återigen 

skildras Antonovskys (1987) teorier om KASAMs tre komponenter och att samspelet mellan 

dem bidrar till en bättre hälsa, vilket i denna studie kopplas till ett bättre välbefinnande på 

arbetsplatsen. Meningsfullheten är, likt Antonovskys (1987) teorier, den viktigaste 

komponenten för välbefinnande på arbetsplatsen, eftersom den organisatoriska arbetsmiljön 

möjliggör för lärarna att vara delaktig i bestämmelser på skolan. Delaktighet gör så lärarna 

kan påverka den fysiska och sociala arbetsmiljön så den möjligtvis blir mer motiverande, 

begriplig och hanterbar.  
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Ramfaktorer 

Resultatet analyseras med hjälp av Lindes (2012) förklaringar om yttre begränsande ramar och 

preciseras med hjälp av Imsens (1999) modell av ramfaktorer som påverkar klassrummet. 

 

Respondenterna upplever att den fysiska arbetsmiljön inverkar på undervisningen i samband 

med innehåll, observation, bedömning, kommunikation, organisation och planering. Imsen 

(1999) beskriver att materiella ramar handlar om de fysiska resurser läraren har tillgång till, 

exempelvis lokaler, läromedel och närmiljön. En del respondenter upplever att lokalerna går att 

anpassas till en bredare form av undervisningen eftersom man har möjlighet att skärma av och 

påverka ytan. En del upplever att de inte har denna möjlighet vilket kan leda till att gruppen blir 

otrygg och att ingen bredare form a undervisning kan fortgå. Att pedagogen anpassar 

arbetsmiljön kan även kopplas till pedagogens praktiska yrkesteori, hur läraren tolkar och 

genomför innehållet i läroplanen. En del respondenter upplever även att lokalerna har goda 

möjligheter för att bedöma och observera. Närmiljön och idrottshallar upplevs även som stora 

vilket gör att kommunikationen påverkas och en del idrottslärare har strategier, exempelvis 

samlingar, för att inverka på kommunikationen i undervisningen. Den varierande arbetsmiljön 

anses även som en materiell ram eftersom den ställer större krav på planering och organisation. 

 

Respondenterna upplever att den sociala arbetsmiljön inverkar på undervisningen genom att 

kollegor lyssnar och tar inspiration av varandra, vilket har en inverkan på undervisningens 

innehåll. Exempelvis att man delar med sig av planeringar. Imsen (1999) förklarar att sociala 

förhållanden kan handla om den sociala miljön i klassen i samband med det allmänna klimatet 

på skolan och att det har en inverkan på livet i undervisningslokalen. En del respondenter 

upplever i enstaka fall att konflikter mellan elever inverkar på undervisning negativt, då det blir 

otryggt och engagemanget i undervisningen avtar. Imsen (1999) beskriver att sociala 

förhållanden i klassen och mellan elever kan ha en inverkan på undervisningen, det är skillnad 

om det är en motiverad, sammansvetsad och flitig klass gentemot en klass där det lätt uppstår 

konflikter och de inte har motivation till att arbeta. Imsen (1999) förklarar att det kan handla 

om sociala maktstrukturer i klassen. Respondent 6 beskriver i likhet med Imsen (1999) en 

hierarkisk struktur i klassen där ledaren påverkar gruppen negativt. 

 

Vad gällande upplevelser av den organisatoriska arbetsmiljön och dess inverkan på 

undervisningen relateras den till yttre ramar eftersom Linde (2012) och Lindström och 

Pennlert (2016) förklarar att de innefattar tid och gruppstorlekar. Respondenterna upplever att  
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den organisatoriska arbetsmiljön har en inverkan på undervisningen i form av tid och 

gruppstorlekar. Tiden kan upplevas som för kort till att bedriva en fullgod undervisning och 

gruppstorlekarna på klasserna kan upplevas som för stora eller små. Tiden får en inverkan på 

lektionerna genom att tiden räcker till/inte räcker till för reflektion och att tiden inte räcker till 

för att bedriva vissa aktiviteter. Med små och stora grupper upplevs undervisningen som 

negativt och idealgruppen ligger kring 20-24 elever. I stora grupper blir det högt ljud och 

svårt att kommunicera samt svårt att se varje elev för att exempelvis ge feedback. För små 

grupper upplevs det som att läraren inte kan bedriva vissa aktiviteter. Eftersom endast 

arbetsmiljön på skolan har undersökt finns det inte tillgång till empiri för att undersöka 

läroplanen och de Linde (2012) tar upp om reglerande ramar i samband med statliga beslut. 

 

Analysen visar att ramar, inom skolans organisation, såsom materiella ramar, pedagogens 

praktiska yrkesteori och sociala förhållanden inverkar på undervisningen och ger upphov till 

möjligheter eller begränsningar, exempelvis den stora gruppens möjlighet till andra aktiviteter 

i undervisningen eller den stora gruppens sämre förutsättningar att se varje elev. 

Applicerandet av ramar och hur lärarna upplever att arbetsmiljön inverkar på undervisningen 

strukturerar och möjliggör en förståelse för var inverkan härstammar ifrån. Insikten gör att 

begränsningar, exempelvis bristande observation, kan förstås i samband med materiella 

ramar och yttre ramar som innefattar idrottshallen och gruppstorlekar. 
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8. Diskussion 

 

Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion. Därefter följer en diskussion om den valda 

metoden, följt av slutsatser och förslag på vidare forskning 

 

8.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med den här studien är att undersöka gymnasielärares och högstadielärares, i idrott och 

hälsa, upplevelse samt förståelse av arbetsmiljön. Resultatet visar att den fysiska arbetsmiljön 

upplevs som varierande, respondenterna upplever att de har många platser att bedriva 

undervisning på och de har olika kontor att välja mellan. Detta underlättar att bedriva 

undervisning  utifrån läroplanen och dess centrala innehåll för idrott och hälsa, där skolverket 

(2011) lyfter att undervisningen ska innehålla olika fysiska aktiviteter, utevistelser och 

friluftsaktiviteter kopplat till hälsa och kroppslig förmåga. Det kan vara säkerhet och 

nödsituationer kopplat till livräddning, friluftsliv och skador samt kulturella och sociala 

aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Resultatet att den fysiska arbetsmiljön är 

varierande tolkas som tillfredställande i likhet med Skaalvik och Skaalviks (2015) forskning 

och hur variation i arbetet indikerar till stor arbetstillfredsställelse. Om lärare upplever att de 

inte kan bedriva en bred undervisning bör man ha en dialog med ledning och kollegor för att 

arbeta fram en mer varierad arbetsmiljö. Den varierande arbetsmiljön kan upplevas som en 

resurs vilket ökar välbefinnandet på arbetsplatsen.  

 

En skillnad resultatet inte tar upp är lärares beskrivelser av hur den fysiska arbetsmiljön 

påverkar kroppen. Det tolkas som att det är mer fokus på diskurser om lokalerna och hur 

miljöerna upplevs istället för hur lärarna upplever att den fysiska arbetsmiljön påverkar rygg, 

ben, axlar och skelett. Att respondenterna inte beskriver hur den fysiska arbetsmiljön påverkar 

kroppen på detta sätt skiljer sig emot det Mäkele och Hirvensalos (2015) tar upp om 

skelettrelaterade åkommor och hur förmågan att arbeta upplevs som en arbetstillfredsställelse. 

Dock nämner de istället trötthet på grund av högt ljud i arbetet likt Lundvall och Meckbach 

(2004) nämner i sin studie. Den fysiska arbetsmiljön tolkas även i vissa anseenden som gamla 

och slitna vilket också beskrivs, i likhet med Lundvall och Meckbachs (2004) studie, som 

något negativt. Dåliga lokaler utgör en del av den negativa aspekten med yrket. Om den 
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fysiska arbetsmiljön inverkar på den fysiska och psykiska hälsan alltför mycket bör läraren 

samtala med ledning om vad som kan förbättras med hjälpredskap exempelvis hörselsnäckor. 

 

Resultatet visar att den sociala arbetsmiljön överlag upplevs som öppen, förtroendefull, lyhörd 

och respektfull. Detta tolkas som att respondenterna har en god social arbetsmiljö där lärarna 

delar med sig av tankar och idéer. Ahlgren & Gådins (2010) forskning tar upp, i likhet med 

denna studie, att om lärare jobbar tillsammans, delar planeringar och kommunicerar med 

varandra upplevs den sociala arbetsmiljön som mer öppen och underlättar 

arbetsförhållandena. Skaalvik och Skaalviks (2015) tar även upp i sin studie att lagarbete 

leder till arbetstillfredsställelse, dock pratade inte respondenterna någonting om de 

stressrelaterade aspekterna som kan vara involverade i lagarbete enligt Skaalvik och Skaalvik 

(2015). Om skolans sociala arbetsmiljö är öppen och samarbetsvillig kan den ses som en 

resurs vilket ökar välbefinnandet på arbetsplatsen. Detta kan även gynna nyexaminerade 

lärare eftersom de kan fråga sina kollegor om hjälp. 

 

Resultatet tar även upp att det förekommer mobbning och konflikter mellan elever i samband 

med den sociala arbetsmiljön men att detta anses som hanterbart. Att mobbning och konflikter 

är närvarande öppnar upp för en tolkning, i enlighet med Antonovsky (1987), att kaos och 

stress alltid är närvarande men att lärarna kan hantera situationen. Ahlgren & Gådin (2010) 

samt Skaalvik och Skaalvik (2015) tar upp att elever som inte uppför sig, inte är motiverade 

och är högljudda påverkar läraren negativt, vilket även är fallet i denna studie, fast jag tolkar 

det som att det är till en mindre utsträckning eftersom respondenterna upplever att eleverna 

uppför sig bra majoriteten av tiden. Mobbning och konflikter minskar hanterbarheten i skolan 

vilket i sin tur kan göra att välbefinnandet på arbetsplatsen sjunker. Påträffas konflikter och 

dåligt uppförande mer frekvent bör man sätta in åtgärder i dialog med ledningen, kollegor och 

närsamhället för att lösa dem.  

 

Studien visar att den organisatoriska arbetsmiljön överlag upplevs som god, 

kommunikationen fungerar någorlunda mellan ledning och lärare. Ingersolls (2001) studie tar 

även upp att för att en organisations skall fungera krävs stöd från ledningen. Respondenterna 

beskriver även att de är delaktiga i bestämmelser på skolan i enlighet med Ingersoll (2001), 

där större inverkan på skolans beslut leder till att färre lärare väljer att avsluta sin karriär. 

Dock fallerar handlingsmöjligheterna för en del lärare vad gällande tid, schema och 

gruppstorlekar. Bristerna gör att hanterbarheten sjunker i enlighet med Ingersolls (2001) 



40 

 

påstående om att organisatoriska problem kan leda till att lärare lämnar yrket. I samband   

med resultatet tolkas det som att den organisatoriska arbetsmiljön är god men att det finns 

vissa saker som påverkar lärarna negativt, exempelvis dålig kommunikation. Även om media 

och forskning (se Bergling, 2015; Wallin, 2016; Gonzales, Brown & Slate 2008; Ingersoll, 

2001) skildrar dåliga arbetsförhållanden och att lärare lämnar yrket, visar resultatet i denna 

studie att lärarna upplever en god arbetsmiljö. Det kan diskuteras ifall lärare stannar kvar i 

yrket, i enlighet med Block (2008), för att lärare gör skillnad när de inspirerar elever och får 

dem att arbeta genom att ställa krav. Stannar lärare kvar på grund av etiska skäl med tanke på 

framtiden, rättvisan och demokratin eller stannar de för arbetsförhållandena? Detta är 

vanskligt att svara på eftersom lärarna i denna studie har en god arbetsmiljö där lärarna känner 

delaktighet. Detta kan tolkas som att delaktighet och den organisatoriska miljön är den 

viktigaste faktorn för meningsskapande och motivation eftersom förbättring sker i dialog och 

delaktighet med ledningen och skolan som organisation. 

 

Resultatet visar att respondenterna upplever att de har ett varierat utbud att bedriva 

undervisning på. Det tolkas som att respondenterna underlättas att bedriva en bred 

undervisning i samband med läroplanen. Dock behöver det inte betyda att en monoton fysisk 

arbetsmiljö inte realiserar läroplanen. Lundvall och Meckbach (2008) tar upp att ramfaktorer 

såsom lokaler inte påverkar förverkligandet av läroplanen. Lundvall och Meckbachs (2008) 

teorier är intressanta, arbetsmiljön erbjuder ett varierat utbud men förverkligandet av 

läroplanen påverkas inte av lokaler som kan kopplas till fysisk arbetsmiljö. Detta är intressant 

i samband med Imsens (1999) förklaring om ramar och hur lärarens praktiska yrkesteori, att 

tolka läroplanen, har en större inverkan på undervisningen än materiella ramar. Studien visar 

att en varierad fysisk arbetsmiljö möjliggör en bredare undervisning dock visar studien inte 

alternativa strategier för att förverkliga innehållet i läroplanen eftersom ingen av 

respondenterna upplever en monoton fysisk arbetsmiljö. Lundvall och Meckbachs (2008) 

teorier om att lärarens förmåga att tolka läroplanen är överlägsna de materiella ramarna som 

visar sig i studiens resultat. Det tyder på att lärarens praktiska yrkesteori har en större 

inverkan på undervisningen. Studien visar även att sociala förhållanden har en inverkan på 

innehållet i läroplanen vilket inte Lundvall och Meckbach (2008) tar upp. Studien visar även, 

gentemot den tidigare forskningen, att den fysiska arbetsmiljön ställer större krav på planering 

och kommunikation samt ger möjligheter för observation. 
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Likt  O'Connor och Grabers (2014) studie om mobbning och konflikter inom idrott och hälsa 

visar resultatet att den  sociala arbetsmiljön kan inverka på undervisningen genom att skapa 

otrygga klasser i och med risken för mobbning och konflikter i den sociala arbetsmiljön. Dock 

var detta inget återkommande fenomen utan respondenterna upplevde att det ägde rum ibland. 

Ytterligare aspekt denna uppsats tar upp, är den organisatoriska arbetsmiljön inverkan på 

undervisningen. Då tiden räcker till eller inte räcker till för reflektion, schemats betydelse för 

planering och efterarbete, stora gruppers implikationer med att se varje elev och små gruppers 

oförmåga att bedriva vissa idrottsaktiviteter. 

 

8.1.1 Slutsats 

 

En av slutsatserna är att studien skiljer sig från medias skildring av lärares dåliga 

arbetsförhållanden (se Bergling, 2015; Wallin, 2016). Respondenterna upplever sin 

arbetsmiljö som relativt god, men att det fortfarande finns negativa faktorer i arbetsmiljön 

som kan sänka meningsfullheten och hanterbarheten. Exempelvis indikerar en varierad 

arbetsmiljö ett välbefinnande på arbetsplatsen medan vissa slitna och gamla utrymmen sänker 

välbefinnandet på arbetsplatsen. En viktig komponent för att uppleva välbefinnande på 

arbetsplatsen är hanterbarheten med dess fysiska samt sociala resurser. En annan viktig 

komponent är begripligheten och en strukturerad arbetsmiljö för att förstå varför arbetsmiljön 

ser ut som den gör. Den viktigaste komponenten är meningsfullheten och den organisatoriska 

arbetsmiljön eftersom delaktighet i bestämmelser på skolan gör att man kan påverka vilka 

resurser man har tillgång till för att skapa en mer motiverande arbetsmiljö. Alla dessa tre 

komponenter samverkar tillsammans för att skapa ett bättre välbefinnande på arbetsplatsen. 

Studien kan hjälpa skolor med en sämre arbetsmiljö genom att arbeta med Antonovskys tre 

komponenter meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. 

 

En annan slutsats är att arbetsmiljön inverkar på undervisningen och med studiens hjälp kan 

man förstå vilka ramar man måste arbeta med för att angripa problemet. Exempelvis att 

otrygghet i grupper kan handla om sociala förhållanden. Det är viktigt att arbeta med 

förebyggande åtgärder, exempelvis en trivsam fysisk arbetsmiljö, en öppen och förtroendefull 

social arbetsmiljö och en organisatorisk arbetsmiljö som inkluderar en i bestämmelser på 

skolan. Detta i sin tur kan göra att vi får bättre undervisningssituationer med välplanerade 

lektioner, trygga grupper och bättre dokumentation samt observation. 
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8.2 Metoddiskussion 

 

Valet av kvalitativ metod och intervju bidrog med rika och detaljerade svar kring lärares 

upplevelser av deras arbetsmiljö. Bryman (2011) och Gratton och Jones (2010) beskriver att 

kvalitativa intervjuer bidrar med mycket och nyanserad empiri. Dock hade den personliga 

intervjutekniken kunnat tränas på för att skapa en tryggare miljö och mer professionell 

atmosfär. En svaghet i studien var min ovana som intervjuare. Denscombe (2014) förklarar att 

en bra färdighet för en intervjuare kan vara att hjälpa till med respondenternas förklaringar, 

där intervjuaren kan fråga om exempel, förklaringar och detaljer. Färdigheterna var i behov av 

utveckling för att få mer detaljerade svar framförallt kring undervisningssituationen. Detta var 

bland de första vetenskapliga intervjuerna som genomförts av mig och med tanke på 

omständigheterna utvecklades en acceptabel färdighet att intervjua.  

 

Intervjuguiden och syftet täckte många frågeställningar vilket genererade många svar. 

Intervjuerna gav stora mängder av empiri att arbeta med. Det kan tänka sig att studien är i 

behövde avgränsas till enbart den fysiska-, eller den sociala- eller den organisatoriska 

arbetsmiljön. Dock har teorin om KASAM ett holistiskt perspektiv, KASAMs komponenter 

påverkar varandra vilket gör det rimligt att jag inkluderade alla tre områden. Urvalet var 

begränsat och resultatet kunde inte generaliseras på befolkningen men vissa resultat styrks av 

tidigare forskning (Bryman, 2011). Studien tog även upp förklaringar om hur lärare i idrott 

och hälsa upplever sin arbetsmiljö och att den kan vara varierande, gammal, sliten, ny, fräsch, 

social, öppen et cetera. 

 

8.2.1 Vidare forskning 

 

Denna studie tog upp lärares upplevelser och förståelse av arbetsmiljön och hur arbetsmiljön 

inverkar på undervisningen därför hade det varit intressant att göra en liknande studie på hur 

elever upplever sin arbetsmiljö och hur de upplever att arbetsmiljön inverkar på deras lärande. 

Det hade även varit intressant att blanda in sociokulturella och socioekonomiska perspektiv. 

Hur lärare och elever upplever sin arbetsmiljö i socioekonomiskt utsatta områden. Även 

observationer om vad som faktiskt sägs och görs i undervisningen i samband med 

arbetsmiljön bör göras. Observationen bör även titta på bristande handlingsmöjligheter som 

tid, schema och gruppstorlekar. Enligt mig är arbetsmiljön ett viktigt område att forska inom 
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för att behålla fler lärare inom skolan samt få färre människor att sjukskriva sig på grund av 

stress och fysiska åkommor.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Inledning 

Kan du berätta lite om du själv? Vem är du? 

Hur länge har du varit inom yrket? 

Kan du beskriva en arbetsdag i ditt yrke? (sist du jobbade som 

exempel) 

-Om du skulle beskriva din lärarstil, hur ser den ut?  

Kan du beskriva om hur en bra respektive dålig lektion ser ut för 

dig? 

 

Upplevelse av den fysiska arbetsmiljön och undervisning 

-Vad tycker du om idrottshallen(arna?) ni har som arbetsplats? 

 Vad har du för hjälpmedel i idrottshallen? (GMR 

och hanterbarhet) 

 Vad har du för uppfattning om omklädningsrummen eleverna använder? 

 Vad anser du om ljuset, ljudet och temperaturen i idrottshallen? 

 Hur tycker du hallen påverkar din undervisning? 

-Vilka andra platser ni har tillgång till att bedriva undervisning?  

Hur upplever du dem? Hur påverkar dessa platser undervisningen? 

-Kan du beskriva andra fysiska hjälpmedel du har till ditt befogande i skolan? (GMR) 

(hanterbarhet) 

-Kan du beskriva vilka fysiska resurser som fattas? (GMR relaterat) (hanterbarhet) 

-Hur upplever du att arbeta på ditt kontor? Ljus, ljud och temperatur? 

 Kan du beskriva din kontorsplats? 

 Vad har du för hjälpmedel på ditt kontor? 

 Har kontoret någon effekt på din undervisning? 

Vad tycker du om personalrummet på din arbetsplats? 

 Kan du beskriva hur personalrummet ser ut? 

-Varför tror du idrottshallen, kontoret och allt ni har tillgång till ser ut som det gör? 

(Begriplighet) 

 

Upplevelse av den sociala arbetsmiljön och undervisning 

-Hur upplever du samarbetet med dina arbetskollegor fungerar? 

Exempel på 

förståelsefördjupande frågor: 

- Kan du berätta lite mer om…? 

- Vad innebär…? 

- Det där var intressant, kan du 

utveckla det lite…? 

- Kan du hjälpa mig att förstå 

skillnaden mellan…? 

- Skulle du kunna ge ett 

exempel…/ge exempel på vad det 

inte är…? 

- Vilken betydelse har…? 

- Hur tänker du…? 
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Arbetar ni i arbetslag?  JA/NEJ Utveckla, vilka, hur arbetar ni i arbetslaget?  

-Upplever du att arbetslaget påverkar undervisningen på något sätt?* 

Brukar ni träffas med kollegor utanför skolan och hitta på roliga saker? 

 Vad gör ni då? Hur ofta? Vem har ansvar för det? 

-Hur upplever du relationen till din chef? 

Hur upplever du relationen till andra anställda på skolan? EX. Mattanterna, vaktmästarna 

-Hur upplever du din relation till eleverna och vad tror du eleverna tycker om dig? 

Vad anser du om elevernas samarbete och relationer? 

-Hur stort inflytande har elever på undervisningen? 

-Brukar de uppstå konflikter på skolan? Elever? Lärare? Hur påverkar din undervisning?* 

-Vilka personliga egenskaper tror du ligger bakom hur du upplever dina arbetsförhållanden?       

(Begriplighet kognitiv aspekt) 

 

Upplevelse av den organisatoriska arbetsmiljön och undervisning 

-Hur tycker du kommunikationen mellan ledning och lärare fungerar? 

-Hur upplever du att lärare och elever är delaktiga i bestämmelser på skolan? 

-Hur upplever du att du är med och påverkar organisationen (skolan)? (hanterbarhet) 

-Vad tycker du om tiden du har till förfogande att bedriva undervisning? 

-Hur upplever du att tillgången på tid påverkar din undervisning?* 

-Vad anser du om ditt schema? Hur påverkar det din undervisning?* 

-Hur upplever du dina arbetsuppgifter? 

Vad ställer skolan för krav på dig? 

-Vad anser du om klassernas gruppstorlek? 

-Hur tror du gruppstorleken påverkar dina undervisningar?* 

-Vad anser du dig ha för organisatoriskt stöd, förutom arbetslaget, vad gällande elevärenden, 

resurser, konflikthantering, arbetssituation, arbetsmiljöfrågor, hälsa 

 -Kan du utveckla?    (Hanterbarhet) 

-Hur tycker du skolan tar ansvar vad gällande arbetsmiljö? 

-Får ni någon kompetensutveckling?  

JA/Nej? Hur? Varför? Kan du utveckla?    (Hanterbarhet) 

 

Generella frågeställningar kopplat till all arbetsmiljö och undervisning 

-Vad anser du om läroplanen och hur anser du att läroplanen påverkar din undervisning? 

-Är det motiverande att arbeta i den arbetsmiljö du befinner dig i ? (Meningsfullhet) 
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JA/Nej Varför? Kan du utveckla? 

-Kan du se dig fortsätta inom yrket i framtiden?   (Meningsfullhet) 

JA/Nej -Varför? Kan du utveckla? 

 

*frågor om hur de påverkar undervisningen kan följas upp om personen nämner planering, didaktik, observation, 

ge feedback, utveckla färdigheter, kommunikation, utvärdering, bedömning och betygsättning. 

 

Bilaga 2 Kontaktbrev 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Rickard Gerdin och jag läser till gymnasielärare i idrott och hälsa samt 

Engelska. För tillfället är jag inne på mitt sista år här på Linnéuniversitetet, i Kalmar, och 

skriver på mitt examensarbete. Jag forskar kring hur gymnasielärare i idrott och hälsa 

upplever sin arbetsmiljö och hur de upplever att arbetsmiljön påverkar undervisningen.  

 

Jag är i behov av frivilliga personer som kan tänkas ställa upp på en intervju och dela med sig 

av erfarenheter, tankar och upplevelser kring deras arbetsmiljö. De personer som ställer upp 

på en intervju kommer att presenteras anonymt i studien och alla uppgifter kommer hanteras 

på ett säkert sätt så inte obehöriga kommer åt dem. Intervjun är beräknad att ta ca. 45 minuter 

och man kan avbryta intervjun när som helst. Skulle det vara så att man genomfört intervjun 

och inte vill vara med i studien går det bra att avbryta även då.  

 

Jag siktar på att påbörja intervjua folk från och med tisdag v.46 och hela v.47 (samt december 

om så behövs) och hade varit väldigt tacksam om du kan tänka dig att ställa upp. Intervjuerna 

kan genomföras på valfri plats och jag har möjlighet att ta mig till eran arbetsplats om så 

önskas. Det hade varit bra om intervjun sker på en ostörd plats eftersom den spelas in på en 

mobilenhet. Kaffe och fikabröd kommer att bjudas på om så önskas. Om ni väljer att ställa 

upp ser jag fram emot att få träffa dig och höra dina tankar kring lärare i idrott och hälsas 

arbetsmiljö.   

 

Om detta brev väckt ditt intresse och om du har några frågor hör gärna av dig till mig: 

 

Mail: xxx 

Telefon:  xxx 

 

Med vänlig hälsning Rickard Gerdin 

 

P.S Om du vet av någon lärare i idrott och hälsa som inte har fått detta mejl och skulle vilja 

ställa upp på intervju, vidarebefordra gärna detta mail. D.S 
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Bilaga 3 exempel tematisering och kategorisering 

Tema – Upplevelser av den fysiska arbetsmiljön 

 Gammal & 

Traditionell  

Ny& Modern Varierande Kall och 

högljudd 

Respondent 1 ”. . .tycker 

personligen att 

den är gammal, 

omodern, men 

sista åren har 

den fått en rejäl 

förbättring i 

IKT”  

   

Respondent 2  ”. . .en 

fåtöljhörna där 

man kan, är det 

en lång dag, 

man får en paus, 

man lutar sig 

bakåt i 4 

minuter” 

 ”. . 

.temperatur[en] 

är bra, många 

tycker det är 

kallt när de 

kommer in men 

så fort de börjar 

röra på sig 

tycker de att det 

är varmt och då 

är det säkert 

ganska lagom”. 

Respondent 3  ”. . .har två stora 

rum och den 

andra kan sitta 

och jobba och 

den andra kan 

sitta och kolla 

på TV och ha 

datorn och 

jobba”. 

 ”. . .det är lite 

jobbigt mellan 

teori och praktik 

för att jag är 

svettig sen bli 

kall och sen 

börjar röra på 

sig det är inte så 

roligt” 

Respondent 4 ”. . .har två 

idrottshallar, en 

liten, gammal, 

vanlig sån här 

lek och bollhall 

eller vad det 

kallas och sen 

så en större som 

är nybyggd sen 

tre år tillbaka”  

 ”. . .vi har ju ett 

spår som är 5 km, 

en bit ifrån som 

vi springer vid 

ofta, vi har vatten 

där vi paddlar 

kanot , vi har ett 

när , precis ett 

närområde kring 

skolan som vi har 

orientering vid 

och strax över 

gatan har vi skog 

där vi har 

orientering vi har 

även friluftsliv 

precis på andra 
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sidan vägen och 

vi har en 

övernattning på 

en ö.” 

Respondent 5     

Respondent 6   ”. . .vid sidan av 

finns det en stor 

grusplan , och 

det finns mål för 

olika aktiviteter 

det ligger 

friidrotts 

aktiviteter vid 

sidan om , vi 

har exempelvis 

grop för kula, vi 

har längdhopp, 

det finns en 

liten 

volleybollplan , 

det finns 

bollplank, det 

finns en skog , 

liten skog i och 

för sig , med 

stadspark vid 

sidan om också 

som funkar 

väldigt bra att 

ha orientering i. 

. .” 

 

Respondent 7     

 


