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ABSTRAKT 
 

Tidigare studier visar att elevers möjlighet till harmonisk utveckling i skolan samverkar 

med lärarens välbefinnande (Iselau, 2006). Därmed anser jag det motiverat att försöka 

identifiera och undersöka ett antal faktorer som kan tänkas bidra till att främja lärares 

välbefinnande och hållbarhet, vilket är syftet med denna studie.  

 

Jag har i denna studie genomfört två kvalitativa undersökningar med hjälp av dels helt 

öppna intervjuer samt riktade öppna enkätfrågor. Genom att intervjua 4 lärare som varit 

verksamma inom skolan minst 40 år identifierade jag ett antal faktorer, vilka lärarna 

ansåg vara de mest betydelsefulla i främjandet av deras hälsa och hållbarhet. Därutöver 

undersökte jag sambandet mellan ett antal hälsofrämjande faktorer med lärarens 

välbefinnande och hållbarhet, där 16 lärare och 3 skolledare besvarade riktade öppna 

enkätfrågor.  

 

Genom lärare och skolledares svar framkommer främst tre huvudfaktorer som 

samverkar med deras hälsa och välbefinnande. Den ena är den egna livsstilen, den andra 

är det sociala klimatet och den tredje är skolledaren. Det visar sig att hälsofrämjande 

arbete är en process som pågår på dessa tre nivåer. 

 

Min förhoppning är att detta arbete kan vara med och skapa en ansats till en framkomlig 

väg där skolledare, lärare och elever ges goda förutsättningar till harmonisk utveckling, 

sida vid sida.  

 

Nyckelord: välbefinnande, hållbarhet, harmonisk utveckling, fysisk hälsa, mental hälsa, 

social hälsa.  
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1 INTRODUKTION 

  

I början av min lärarutbildning ställde en föreläsare frågan: Vad är ditt vedträ? Vad får 

din eld att brinna? Vad får dig att må bra? Denna fråga har inspirerat mig att söka svar 

på vilka faktorer som samverkar med välbefinnande och hälsa.  

  

Som blivande lärare står vi inför ett uppdrag: att ge alla barn goda förutsättningar till 

harmonisk utveckling. (Utbildningsdepartementet, 1994). En hypotes jag ställer mig är 

att en avgörande förutsättning för att klara detta uppdrag är att vi lärare mår bra, både 

fysisk, mentalt och socialt. Är lärarens välbefinnande ett samhällsuppdrag? 

 

Tidigare studier visar på att det finns ett samband mellan elevernas möjlighet till 

harmoniska utveckling i skolan och lärarens välbefinnande (Iselau, 2006). Det blir 

därmed intressant att identifiera ett antal faktorer som kan tänkas gynna lärarens 

välbefinnande.  

 

Min förhoppning är att utveckla förståelsen om hur lärarens hållbarhet kan främjas, så 

att vi tillsammans, lärare och skolledare, ska kunna fullfölja vårt uppdrag med ett äkta 

leende på läpparna och god hälsa i behåll.     

 

Medvetenheten i samhället, om skolans växande uppdrag och minskade resurser, är stor 

(Backman, 2000). Omständigheterna är inte till vår fördel… men… jag vill ändå tro att 

det finns en väg att gå där vi, tillsammans, kan bevara orken, glöden, entusiasmen … 

och inte glömma varför vi egentligen valde att bli lärare. Det känns spännande att söka 

efter denna väg där vi tillsammans skolledning, lärare och elever, har möjlighet att 

utvecklas harmoniskt och får möjlighet till goda liv.  

 

Jag kommer i denna studie att utgå från ett salutogent perspektiv, vilket innebär att jag 

söker efter det som främjar hälsa. Salutogenes betyder ”hälsans ursprung” och betyder 

att den positiva innebörden av hälsa utgör utgångspunkten för tanken. (Antonovsky 

1991). Antonovsky ansåg att vi bör fokusera på de orsaker som gör att vi mår bra. Jag 

kommer därför i denna studie göra en ansats att både identifiera och undersöka vilka 

faktorer som kan tänkas bidra till att lärare lyckas bevara ork, glädje och engagemang, 

trots stora påfrestningar; med andra ord lärarens hållbarhet.   
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2 BAKGRUND 

 

2.1 Harmonisk utveckling - för alla! 

 

Skolan har ett uppdrag att främja elevernas harmoniska utveckling. ”Varje elev har rätt 

att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och erfara den tillfredsställelse det ger 

att göra framsteg och övervinna svårigheter.”  (Utb.dep. 1994). Skolan skall sträva efter 

att vara ”en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.”(a.a.). 

Vår gemensamma arbetsuppgift är att utveckla barn och elever till möjligheten att få 

goda liv (Kernell, 2002). 

 

Hur lyckas lärare behålla ork, glädje och engagemang i arbetet med detta meningsfulla 

uppdrag? Hur bevarar lärare lusten att vara lärare? Denna fråga har jag för avsikt att 

söka svar på.  

 

I detta kapitel redovisar jag ett antal faktorer som kan tänkas främja lärarens 

välbefinnande och hållbarhet, enligt tidigare forskning. Eftersom människan är en 

komplex varelse samverkar hennes välbefinnande med ett stort antal faktorer varav jag 

kommer att belysa ett fåtal. 

 

 

2.1.1 Välbefinnande, hälsa och hållbarhet! 
 

Vi reder ut begreppen hälsa och välbefinnande innan vi fortsätter. Hippokrates och 

Platon såg på hälsa utifrån ett helhetsperspektiv där både kropp och själ ingick. 

Välbefinnande kräver harmoni mellan både kropp och själ (Holmes, 2004). Enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO) är hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt 

och socialt välbefinnande. Välbefinnande är synonymt med livskraft, trivsel och 

tillfredsställelse. Enligt The New Oxford Dictionary of English är “Wellbeing: the state 

of being comfortable, healthy or happy.” (s. 678). Palmer (2007) definierar 

välbefinnande på följande sätt: 
 

 “Remembering ourselves and our power can lead to revolution, but it requires more 

than recalling a few facts. Remembering involves putting ourselves together, 

recovering identity and integrity, reclaiming the wholeness of our lives”  

(Palmer, 2007, s 20). 

 

Jag utgår från denna helhetsbild då jag fortsättningsvis talar om hälsa och välbefinnande.   

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hippokrates
http://sv.wikipedia.org/wiki/Platon
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2.2 Hälsofrämjande process på flera nivåer 

 

Att förebygga utbrändhet och att främja välbefinnande går enligt Vandenberghe och 

Huberman (1999) och Joelson (2001) hand i hand. Fokus i detta kapitel ligger på att 

söka efter faktorer som främjar välbefinnande. Hälsofrämjande arbete innebär att det 

pågår en aktiv process på flera nivåer: individ-, grupp- och organisationsnivå.  

 

Tillsammans kan dessa nära sammanvävda processer stärka lärarens självförtroende, öka 

hennes/hans känsla av kontroll och bidra till fysiska, mentala och sociala hälsa. 

Individen blir bättre utrustad att på ett flexibelt sätt kunna hantera de komplexa krav som 

uppstår i klassrummet varje dag. Det skapas därmed goda förutsättningar för lärande och 

välbefinnande, både för pedagogen själv och för eleverna. (a.a.). 

  

Vandenberghe och Huberman (1999) menar att en lärares välbefinnande dels beror på 

läraren själv, dels på det sociala klimatet på skolan och på skolledningen. Dessa tre 

komponenter samverkar och påverkar varandra.  
  

” In making teaching a „we-thing‟ rather than a „me-thing‟- we might make the most 

effective contribution to the promotion of teachers well-being” 

 ( Vandenberghe & Huberman, 1999, s. 314). 

 

Turunen (2006) delar deras åsikt vad det gäller detta samspel.  
 

”The school community should be seen as a whole, where individuals, groups and 

organizational establishments constantly learn and develop their own learning 

ability” 

(Turunen, 2006, s. 21)  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  M. Galovan 2008 
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2.3 Hälsofrämjande processer på individuell nivå 

2.3.1 Fysisk och mental hälsa  
 

Enligt rapporten ”Motion och idrott – fördelar eller faror för hälsan?”, vilken 

Nationella Folkhälsoinstitutet gav ut 2006, är de mentala effekterna av fysisk aktivitet 

följande: 

 

 Bättre humör - tänker klarare och upplever ett allmänt ökat välbefinnande. 

Trötthetskänslor minskar och man blir mindre nedstämd, ängslig och orolig. 

 Bättre självuppfattning och självförtroende – en bra självuppfattning är en viktig 

faktor för en hälsosam utveckling och för ett bra självförtroende. 

 Bättre livskvalité – kan på ett bättre sätt hantera stress och spänningar och är 

mer positiva till arbetet. 

            (Nationella Folkhälsokommittén, 2006) 

 

2.3.2 Den egna livsstilen 
 

För att vara lärare eller rektor, med god ”hållbarhet” (Elisabeth Ravelid, 2008) måste 

man kunna se till sina egna behov; se om sig själv, och inte bara se till elevernas behov.  

Detta anser Joelson (2001) och menar att läraren måste unna sig tid för ”både reflektion i 

arbetet och paus från arbetet.”(a.a. s. 48). Att ta tid för eftertanke och bearbetning anser 

Backman (2000) nödvändigt för att främja välbefinnandet. Hon föreslår att lärare ibland 

ska ta ”Time out”; komma ifrån ett tag, gå ner i varv, återhämta sig och få lite distans. 

Då lärare ger sig själva tid till reflektion ges goda förutsättningar att fatta sunda beslut 

om framtiden, där läraren även månar om sitt eget välbefinnande (a.a.). Turunen (2006) 

lyfter betydelsen av att kunna ta en paus från jobbet. Genom rekreation får läraren chans 

till återhämtning från arbete. Han/Hon får då möjlighet att fylla på sina resurser. 

 

Holmes (2005) påpekar att fysisk aktivitet är en ofrånkomlig del i främjandet eller 

upprätthållandet av välbefinnande. ”Love it or hate it, your body needs it!” (Holmes, 

2005, s. 151). Individuella uppgifter såsom daglig fysisk träning är betydelsefulla, anser 

Backman (2000).  Enligt FYSAM ingår promenader, svampplockning, ut och gå med 

hunden mm i hälsofrämjande aktiviteter. Det behöver inte bestå i organiserad sport eller 

motion (Wiklund & Åhström, 2007).  

 

Minst lika viktigt som daglig fysisk träning är det med mental avspänning och 

avkoppling (Backman, 2000). Både Turunen (2006) och Joelson (2001) håller med 

Backman och betonar vikten av att finna en sund balans mellan fritidsaktiviteter 

(fysiska, kulturella, religiösa) och tid för avkoppling. Holmes (2005) anser att lärarens 

personliga välbefinnande behöver ständig näring och att vila är en nödvändighet för att 

kunna utföra ett gott arbete. ”Work and recreation belong together like eye and lid” 

(Holmes, 2005, s. 111). En aktiv fritid är en resurs till välbefinnande, men lika viktigt är 
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det att ta tid för sig själv i lugn och ro, ”arranging peaceful time for oneself” (Turunen, 

2006, s. 23).  

 

Stress anses vara en faktor som motverkar välbefinnande. Enligt Joelson (2001) är stress 

i sig inte farligt om man bara går ner i varv och kopplar av emellanåt. ”Kroppens behov 

av återhämtning är en gammal kunskap som blivit försummad i dagens uppskruvade 

tempo” (Joelson, 2001, s 48). ”For every time in stress, you need a recovering time in 

relaxing” (Holmes, 2004, s. 38) Avspänningsträning och fysisk träning bidrar, enligt 

Backman (2000), till att sömnen blir bättre, vilket enligt Larsson (2004) förebygger 

psykisk utmattning.  God nattsömn ger läraren möjlighet att varva ner, vilket ger 

henne/honom högre tillgång till känslor och intellekt, vilket ökar välbefinnandet 

(Backman 2000).  

 

2.3.3 Arbete och fritid 
 

Professionell yrkesskicklighet innebär enligt Turunen (2006) att kunna dra en linje 

mellan arbete och hem; att kunna skilja på arbete och privat liv, och därmed tillåta sig 

själv att ta tid för vila och avkoppling. Joelsons (2001) menar att om arbetet fyller ett 

alldeles för stort livsutrymme är risken stor att lärarens fysiska och mentala hälsa 

försämras. Att kunna sätta gränser visar sig vara svårt för ett stort antal lärare eftersom 

de är engagerade och tycker att de har världens bästa jobb (a.a.).   

 

Holmes (2005) ser allvarligt på situationen och anser att om vi inte tar tid till att vårda 

vårt välbefinnande utanför skolan minskar vår förmåga att fungera som lärare på ett 

effektivt sätt. Turunen (2006) bekräftar detta och menar att välbefinnande på jobbet är 

påverkat av lärarens privatliv. Deras forskning visar på betydelsen av att stärka sin 

fysiska och mentala hälsa på sin lediga fritid. Läraren själv måste ta beslut som leder till 

att hans/hennes hälsa främjas (a.a.).  

 

Enligt Backman (2000) är lärarens välbefinnande kopplat till hela hans/hennes 

livssituation och ser ett samband mellan kropp och själ. Enligt hennes ”helhetssyn” är 

individen en aktiv skapande människa som kan påverka sitt liv. Att umgås med nära 

vänner är ännu en hälsofrämjande faktor. Privatliv och personliga relationer väger upp 

mot krav på arbetet och ger möjlighet att ta en paus från arbetet (Joelson, 2001).  

 

2.3.4 Tillfreds med sig själv 
 

För läraren, liksom för eleven, tycks upplevelsen av mening i arbetet, synliggjort i 

engagemang och självtillit, vara en viktig faktor för framgång och välbefinnande i 

läraryrket (Iselau, 2006). En lärare upplever mening och framgång i läraryrket; mental 

hälsa, då han eller hon har goda förutsättningar att skapa en lärandemiljö som utvecklar 

alla elevers kunskaper där även de minst motiverade blir engagerade och upplever 

mening i arbetet (a.a.). I sin rapport identifierar Iselau (2006) ett antal faktorer hos 

läraren, som har betydelse för skapandet av denna lärandemiljö. En avgörande faktor i 
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detta sammanhang, menar han, är lärarnas självtillit och trygghet i sin egen yrkesroll, 

d.v.s. lärarens tilltro till sin didaktiska och metodiska kompetens, som tar sin 

utgångspunkt i varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tankar.(a.a.) 

 

Holmes (2005) förklarar sambandet mellan en lärarens välbefinnande och tillit till sin 

egen förmåga på följande sätt: 
 

“Believe in yourself! Have faith in your ability! Without a humble but reasonable 

confidence in your own powers you cannot be successful or happy”  

(Holmes,2005, s. 59) 

 

Backman (2000) lyfter fram betydelsen av att läraren har en struktur och kontroll över 

sin situation för att stärka sin självtillit och främja välbefinnandet. Hon föreslår att lärare 

formulerar individuella mål för arbete och hälsa och har en plan på hur de ska uppfyllas. 

I hennes rapport framgår att många lärare arbetar tills de kollapsar på grund av att de 

inte sjukskriver sig när det behövs. Lärare tillmäter inte symptom tillräckligt allvarligt 

utan håller ut i hopp om att klara sig fram till lovet. Kombination av höga inre krav och 

en hög negativ belastning av den psykosociala arbetsmiljön innebär hög risk för 

utbrändhet. Lösning är att dämpa de inre kraven för att bemästra den höga belastningen 

(a.a.).  

 

Läraren har enligt Holmes (2005) möjlighet att främja sitt välbefinnande och förebygga 

utbrändhet. Hon belyser betydelsen av att lärare lyssnar till kroppens signaler.  
 

“Physical, mental and emotional symptoms manifest themselves because they are the 

loudest signal we are likely to hear. We owe it to ourselves to listen to our body”. 

(Holmes, 2005, s. 151) 

     

Hon menar vidare att tillfredsställelse och självtillit inte nås genom att slita hårdare utan 

genom att arbeta smartare: 

 
“Career satisfaction is rarely to be found in working harder at your job. Cliché it may 

be, but it‟s worth repeating as often as possible: Work smarter, nor harder. It‟s a 

worthy goal to pursue.”  

(Holmes, 2005, s.144) 

 

Larsson (2004) talar om mjuka förvaltningsområden. Han påminner lärare om deras 

professionella etik och menar att vård och omsorg, uppfostran och utbildning är seriösa 

samhällsuppgifter. Ett dilemma som lärare kan utsättas för, och som utmanar deras 

känsla av självtillit, är om arbetssituationen är sådan att läraren tvingas rationalisera bort 

viktiga värden, såsom vård och omsorg. Detta påverkar, enligt Larsson, lärarens 

välbefinnande negativt. Händelser som representerar centrala värdekonflikter och 

upplevelser av att centrala värden gått förlorade, till följd av eget agerande eller 

situationen i stort på arbetet, kan leda till sömnproblem.(a.a.)  

 

Politiska krav, byråkratisk kontroll och direktiv ”uppifrån” kan enligt Vandenberghe och 

Hubermans (1999) leda till att lärare känner att de tvingas frångå sina värderingar och 

normer. Därmed hotas deras läraridentitet och självkänsla. Stressen ökar och känslan av 
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välbefinnande sjunker (a.a.). Därför är det av stor betydelse att lärare får erkännande av 

rektor och kollegor, att nåbara mål sätts upp och att stöd och resurser erbjuds som ser till 

de lokala behoven, för att läraren ska må bra, både fysiskt och mentalt (a.a.).  

  

 

2.3.5 Samhället och individen 
  

För att göra det möjligt att etablera och främja välbefinnande behöver utveckling ske på 

två plan, både på det sociala och på det individuella, menar Turunen (2006). Backman 

(2000) ger allmänna hälsoprogram kritik för att de enbart fokusera på individen utan att 

förändra arbetsvillkoren. Hälsofrämjande arbete bör påverka både individ och 

organisation (a.a.). FYSAM (Wiklund & Åhström, 2007) anser också att ansvaret inte 

bara ligger på individen utan även på det omgivande samhället, som måste skapa och 

bevara förutsättningar för ökad fysisk aktivitet i befolkningen.  

  

Det ligger ett ansvar på skolan att skapa en kultur som främjar hälsa (Turunen, 2006). 

Rektorer har en betydande uppgift i detta arbete. Det är viktigt att de månar om sina 

lärare och ger dem möjlighet att delta i hälsofrämjande aktiviteter (a.a.)  

 

Att leda sin egen förändring är något som Backman (2000) lyfter som väsentligt vad det 

gäller att främja välbefinnandet. Det är viktigt att läraren inser betydelsen av egen fritid 

och avkoppling anser Turunen (2006) som menar att läraren har huvudansvaret för att ta 

hand om sin hälsa. 
 

”Individual‟s physical and  psycholocical conditions schould be recognised by the 

working community, but each individual is also responsible for taking care of his/her 

own  physical and  psycholocical wellbeing”  

(Turunen m fl 2006 s 15).  

  

 

2.4 Hälsofrämjande processer på gruppnivå 

 

2.4.1 Social hälsa i klassrummet   
  

Lärarens självkänsla och självförtroende upplevs i klassrummet. Det är därför mycket 

viktigt, anser Vandenberghe & Hubermans (1999), att läraren kan påverka det 

arbetsförhållande som har inverkan på arbetet i klassrummet. Det bidrar till en ökad 

tillfredsställelse och en höjd nivå av det personliga utförandet. Deras forskning visar på 

att själva arbetsförhållandet i skolan påverkar lärarens trivsel och hälsa (a.a.)   

 

Vad det gäller samspelet mellan elev och lärare kan det både ha en positiv och negativ 

inverkan på lärarens välbefinnande. Å ena sida anser Iselau (2006) att relationer mellan 

elever och lärare kan liknas vid en uppåtgående spiral. Det innebär att en lärares positiva 

inställning till att undervisa medför positiva gensvar från eleverna, vilket i sin tur 
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förstärker lärarens arbetsglädje. Detta bekräftas av Turunens (2006) och Backmans 

(2000) forskning.  

 

Å andra sidan framgår det i Vandenberghe och  Huberman(1999) rapport att en direkt 

lärare - studentrelation i klassrummet är den främsta orsaken till stress och frustration 

hos lärare. Backman (2000) bekräftar detta. Hennes undersökningar visar att en 

konsekvens av intensivt känslomässigt engagemang, i kombination med höga 

arbetskrav, kan leda till utbrändhet. För att främja lärarens välbefinnande framför hon 

betydelsen av möjlighet till återhämtning. Det gäller, som Kernell (2002) säger, att finna 

balansen.  

 

Frågan Vandenberghe och Huberman (1999) ställer sig är: 
 

 “How can schools become healthier places to work while assuring high- quality 

educationel opportunities and performance for pupils?”  

(Vandenberghe & Huberman, 1999, s. 309). 

 

Reflektion kring arbetsförhållande på skolan innefattar miljön för både elev och lärare. 

Båda gruppers behov behöver beaktas, inte den enas på bekostnad av den andres.  

Rektors inverkan spelar här en avgörande roll (a.a.), vilket jag återkommer till längre 

fram.  

 

Vandenberghe och Huberman (1999) påpekar att det inte finns några enkla lösningar för 

komplexa undervisningsfenomen, men vill samtidigt lyfta fram betydelsen av goda 

relationer, mellan eleverna och läraren, i skapandet av en tillfredsställande och trivsam 

miljö.(a.a.)  

 

Bryk och Schneider (2004) är tydliga med att säga, att enbart förtroendefulla relationer 

inte löser alla problem men att tillit och förtroende är tydligt kopplat till framgång i 

skolan både vad det gäller elevers och lärares utveckling. Timperleys (2000) forskning 

bekräftar betydelsen av goda relationer vad det gäller att återställa eller upprätta ordning 

på skolorna och etablera en god lärmiljö där både elever och lärare har möjlighet att 

utvecklas.  

 

2.4.2 Social hälsa i kollegiet 
 

Backman (2000) anser att socialt stöd är en faktor som befrämjar lärarens hälsa. Bryk 

och Schneider (2002) menar att lärare, i ett välfungerande kollegium, lutar sig mot 

varandra och upplever ömsesidigt förtroende i vardagliga situationer. Lärare litar på 

varandras kompetens och deras integritet hjälper dem att mötas kring gemensamma mål 

och förväntningar. Vandenberghe och Hubermans (1999) är överens om betydelsen av 

en stödjande miljö, vad det gäller lärarens välbefinnande, där kollegiet utgör en moralisk 

referensgrupp. De menar också att det ökar kvalitén av lärarens eget lärande.  

 

Men ett fungerande samarbete i skolan, vilket gynnar lärarens lärande, förutsätter att 

läraren känner sig trygg och kan lita på sina kollegor (a.a.)  
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 ”In particular, providing a basic feeling of saftey and trust is an important condition 

for achieving this professional learning process.”  

 ( Vandenberghe & Huberman, 1999, s. 308)  

 

Förtroendefulla relationer i kollegiet har en betydande inverkan på lärarens 

välbefinnande (Bryk & Schneider, 2002), vilket Turunen (2006) bekräftar i sin 

forskning. I en social miljö, där relationerna präglas av förtroende, pratar och lyssnar 

lärare och rektorer med och på varandra på ett ärligt och äkta sätt. Det finns en tilltro till 

varandras förmåga och vilja att utföra ett bra jobb. Omsorg om varandra präglar 

gemenskapen och det finns ett ömsesidigt förtroende, att sätta barnets bästa först. Det är 

också av stor betydelse att man håller vad som lovats. Respekt, kompetens, personlig 

omsorg och integritet präglar en sådan miljö (a.a.). Både Holmes (2005) och Turunen 

(2006) lyfter dess förutom fram att humor är en källa till välbefinnande. 

 

Ju mer en organisation upprättar en stödjande och samarbetande miljö desto större chans 

är det att lärare upplever välbefinnande, menar Vandenberghe & Hubermans (1999). Ett 

fungerande kollegialt samarbete är en avgörande faktor för sund utveckling, av både 

individer, elever och organisation. Där sker ett ömsesidigt utbyte av kunskap och 

erfarenheter mellan olika lärare (a.a. och Turunen 2006).  

 

Lärarlagets pedagogiska funktion 

Iselau (2006) lyfter problematiken kring lärares olika bild av vad arbetslagets 

pedagogiska funktion egentligen är. Lärarna är, enligt hans undersökning eniga om 

lärarlagets betydelse i form av kollegialt stöd. Bilden är mer splittrad vad det gäller hur 

den pedagogiska planeringen, och det fördjupade samtalen om förståelsen av 

läraruppdraget, ska ske inom ramen för arbetslaget eller inte (a.a.).   

 

Backman (2000) och Timperley (2007) har skilda åsikter vad det gäller arbetslagets 

funktion. Backman (2000) å ena sidan, påpekar att den tid som tidigare användes till 

återhämtning, efter undervisningspassens slut, ofta byts ut mot tid tillsammans med 

andra grupper. Detta kan orsaka stress. Gemensamma samtal får inte, enligt henne, ske 

på bekostnad av det egna välbefinnandet.  Timperley (2007), å andra sidan, visar på 

betydelsen av att låta lärarna utmana sina egna föreställningar och bygga upp en 

fördjupad förståelse av läraruppdraget sinsemellan. Många lärare uttrycker, enligt Iselau 

(2006), en önskan att diskutera och planera undervisningen mer tillsammans med sina 

kollegor. Detta skulle gynna den pedagogiska utvecklingen anser han. Detta visar sig 

vara lättare när lärare känner sig trygga i sin kunskap och undervisning (Timperley, 

2007). 

 

Samarbete och självständighet 

Relationer mellan kollegor kan vara utmanande. Det finns en spänning mellan kollegialt 

samarbete och självständighet. Kollegor på skolan kan endera vara en stödjande faktor 

eller en hotande faktor som orsakar stress (Vandenberghe & Hubermans1999). Tyvärr är 

många skolor, enligt Bryk och Schneider (2002), organiserade på ett sätt som motverkar 

skapandet av tillitsfulla relationer.  I Vandenberghe & Hubermans (1999)  rapport 

framkommer  att många lärare känner sig isolerade. Lärare är isolerade från varandra 
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och har minimal tid att diskutera gemensamma eller olika tankesätt. Denna 

”soloapproche to teaching” främjar ett tävlande bland kollegiet istället för samarbete 

(a.a).  I många lärarrum råder följande attityd:  

 
“ Things are just fine. As long as you don´t talk to me about your problems, I don´t 

have to expose mine to you” (Vandenberghe & Hubermans, 1999, s. 312). 

 

Detta citat visar att lärare, alldeles för sällan, talar med sina kollegor om sina tvivel eller 

relevanta problem. Att fråga om råd kan betraktas som ett misslyckande eller visa på 

egen otillräcklighet. Skulle en känslig fråga komma upp behandlar man endast 

problemet ytligt (a.a.).  

 

Samtidigt finner Vandenberghe och Huberman (1999) att samspelet och samarbetet 

mellan lärare är en av de viktigaste faktorer vad det gäller arbetet med hälsofrämjande 

miljö. Ett fungerande samarbete leder till att lärare tillsammans kan hantera äkta och 

aktuella frågor på ett dagligt plan. Kvalitén ökar tack vare lärarnas kompletterande 

kompetens, förmågor och resurser. Arbetstillfredsställelsen ökar genom social support. 

Detta har även en positiv effekt ekonomisk, menar de (a.a.). Då samverkan i arbetslaget 

ökar stärks, enligt Iselau (2006), ett socialt och värdegrundsbaserat förhållningssätt i 

skolan.  Detta, menar han, är positivt och innebär en god förutsättning för arbetet att 

ytterligare stärka värdegrunden i skolan.  

 

Jag har nu berört processer som samverkar med välbefinnande både på individ- och 

gruppnivå.  Lärarens välbefinnande beror dels på läraren själv, dels på det sociala 

klimatet på skolan. Under följande avsnitt kommer jag att beröra två processer som 

pågår på en organisationsnivå. Till att börja med behandlar jag 

verksamhetsutvecklingens samband med en lärares välbefinnande för att därefter beröra 

skolledningens inverkan på detsamma. 

 

 

2.5 Verksamhetsutveckling 

2.5.1 Verksamhetsutveckling och välbefinnande 
 

Lärare upplever välbefinnande då de är med om positiv professionell utveckling, anser 

Vandenberghe & Huberman (1999). Fokus behöver enligt dem ligga både på lärarens 

möjligheter till sund utveckling och på förbättringar av skolan som en verksamhet. Då 

stärks deras självförtroende och känsla av framgång i sin karriär. Att främja lärarens 

hälsa kan enlig dem direkt kopplas till verksamhetsutveckling.  

 

Samtidigt menar de att ambitiös ansträngning till skolutveckling kan bidra till negativ 

stress i undervisningen. Ständig omorganisation kan leda till att skolan aldrig får 

möjlighet att komma i balans menar Backman (2000). Om omorganisationer därutöver 

inte genomförs för att främja verksamheten utan främst för att spara pengar, gynnar det 

inte utvecklingen vare sig på lärare – eller verksamhetsnivå (a.a.).  
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Övertygelsen om behovet av verksamhetsutveckling är stor, hos lärare och rektorer, men 

det finns lite konsensus om hur vi ska lyckas med att nå det målet, menar Bryk & 

Schneider (2002). Deras forskning visar på ett tydligt samband mellan förtroendefulla 

relationer och verksamhetsutveckling. Kvalitén på relationerna i skolan avgör om 

verksamhetsutveckling kommer ha framgång eller inte (a.a.).  

 

Förutsättningarna för sund verksamhetsutveckling är goda då lärarna tar till vara på 

varandras yrkeskunskap, anpassar sig till nya arbetsuppgifter, och finner sina roller i 

sammanhanget (Backman, 2000).  

 

2.5.2 Livslångt lärande 
 

En skola med ett undersökande arbetssätt inom verksamhet, där reflektion och 

utvärdering är en naturlig del av vardagen, gynnar välbefinnandet och det livslånga 

lärandet hos både läraren och eleven anser Vandenberghe & Huberman (1999). De 

menar att fokus då ligger vid problemlösning istället för resultatfixerad perfektionism. 

De uppmuntrar lärare att dela sina erfarenheter, att utveckla ett ärligt socialt stöd och att 

skapa en mer öppen attityd gentemot problemlösning.  Det gäller att först identifiera 

problemet för att sedan utveckla passande lösningar (a.a.). Istället för att förklara dåliga 

resultat med brister hos eleverna fokuserar läraren på lärprocessen (Timberley, 2007). 

Det karakteristiska för lärarnas attityd är omsorg (a.a.) Skolan präglas av en 

undersökande attityd gentemot sitt arbete där sökande, experimenterande och 

självvärdering är en naturlig del av vardagen (Vandenberghe & Huberman1999). 

Lärarna vill utvecklas! (a.a.).  

 

Att ha en gemensam vision är betydelsefullt för lärarens motivation att fördjupa sin 

kompetens och att aktivt delta i eget lärande. Störst lärande kan enligt Timberley (2007) 

förekomma då lärare accepterar att deras utövande av undervisning inte optimerar 

elevernas förutsättningar för lärande.  

 

Vandenberghe och Huberman (1999) menar att på en skola med ett undersökande 

arbetssätt inom verksamhet, där reflektion och utvärdering är en naturlig del av vardagen 

är förutsättningarna goda för både lärares och elevers utveckling och välbefinnande.  

Holmes (2005) summerar ett sunt möjlighetsbaserat förhållningssätt på följande sätt:  

               
             ”Out of clutter, find simplicity 

From discord, find harmony 

In the middle of difficulty lies opportunity” 

 (Einstein, Holmes, 2005, s. 105) 

 

2.5.3  Att utvecklas, tillsammans 
  

Organisation och verksamhetsutveckling 

Timberley (2007) anser det viktigt att skapa organisatoriska förutsättningar för lärarnas 

lärprocesser och att utveckla en sund lärarkultur på skolan. 
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Vandenberghe och Huberman (1999) uppmuntrar lärare, lärarlag eller hela skolan att 

genomföra systemisk inre utvärdering (action research). Arbetsplatsen blir därmed 

stället där ständigt pågående utveckling sker. Genom systemisk reflektion på, och 

värdering av, undervisning och organisationen kan lärare och rektor tydligt sikta mot en 

bättre förståelse för, och eventuell förbättring av, den pågående undervisningen. 

Tillsammans söker man sig fram för att finna den bästa vägen för varje elev och 

lärare.(a.a.) 

 

Ökad förståelse och verksamhetsutveckling 

Vandenberghe och Huberman (1999) anser att en ökad förståelse av undervisningen ger 

goda förutsättningar att förbättra den: ”Improve practice through better understanding 

it.” (Vandenberghe & Huberman, 1999, s. 310). Att lärare stimuleras till fördjupad 

förståelse, och till att undersöka hur denna förändrade förståelse skulle kunna omsättas i 

praktiken, är något som Timberley (2007) bekräftar. Fokus ligger då på att tillsammans 

undersöka vilka effekter nya arbetssätt får för elevernas lärande. Hon nämner att 

eventuell brist på gemensam förståelse, av varför man ska engagera sig i eget lärande, 

utgör en hindrande faktor (a.a.) Vandenberghe och Huberman (1999) pekar på 

betydelsen av att rektor i denna verksamhetsutveckling kommunicerar en tydlig vision 

till sina anställda och samtidigt stöttar dem i sitt uppdrag. Stöd från både kollegor och 

rektor är mycket betydande i verksamhetsutveckling (Backman, 2000).  

 

Förtroendefulla relationer och verksamhetsutveckling 

Forskning visar, att i de skolor där relationer präglas av tillit är lärarna villiga att söka 

sig vidare i sin utveckling och arbeta tillsammans för att göra framsteg och höja 

undervisningskvalitén. (Bryk & Schneiders, 2002). Det sociala klimatet på en skola kan 

förhindra eller påskynda verksamhetsutveckling/reform, anser de. Förtroendefulla 

relationer inom skolan är, enligt deras forskning, den främsta tillgången vid elevens -, 

lärarens - och verksamhetens utveckling.  

 

Samtidigt menar de att goda förtroendefulla relationer inte kompenserar för dåliga 

organisationer eller mindre kompetenta lärare. Processen bör ske både på individuell- 

och organisationsplan (a.a.). Detta bekräftas av Vandenberghe och Hubermans (1999) 

forskning, som visar på betydelsen av att utveckling sker på båda plan, vilket har en 

positiv inverkan vad det gäller välbefinnande och överlåtelse både hos elev och hos 

lärare. Utveckling, med en bred avsikt, där både lärarens och elevens välbefinnande 

beaktas, leder till att skolan blir en bättre plats att leva och utvecklas för både lärare och 

elever (a.a.).  
  

 ”… making schools better places to live and learn for both teachers and pupils… Re-

invent schools, re-invent themselves”  

(Vandenberghe & Huberman, 1999, s. 306). 

 

 



 15 

2.6 Skolledning 

 

Aktivt ledarskap är, enligt Backman (2000) en hörnsten i byggandet av en 

hälsofrämjande verksamhet. Skolledarens tidiga lyhördhet för lärarens signaler är 

ovärderlig. Hon menar att de kan vara varningssignal till den enskilda individen men 

kanske främst till verksamheten. Konkreta ingripande som bryter en eventuell negativ 

process kan förhindra att psykisk ohälsa leder till utbrändhet (a.a.)  

 

Vandenbergh & Huberman (1999) menar att den påverkan som ledarskapet på lärares 

välbefinnande är underskattad. De menar att denna faktor har större inflytande och 

påverkan än de individuella faktorerna. Följ med då jag undersöker ledarskapets 

betydelse, vad det gäller läraren välbefinnande, utifrån tre perspektiv: lärarens, gruppens 

och skolledarens. 

 

 

2.6.1 Lärarens perspektiv 
 

Skolledares stöd 

Att skolledare litar på lärare, som visar att de vill utvecklas och är villiga att pröva på 

nya idéer och ta risker, är av stor betydelse för lärarens välbefinnande anser Bryk och 

Schneider (2002). Timberley (2007) lyfter betydelsen av att skolledare både ger lärarens 

lärande ett aktivt stöd i denna utvecklingsprocess samt att rektor själv deltar i lärandet 

(a.a.).  Det ligger på rektors ansvar att fördela arbetet så att läraren får goda 

förutsättningar för utveckling och dessutom klarar av de krav som läroplanens mål och 

riktlinjer ger till lärare (Iselau, 2006). 

 

Kollektivt uppdrag 

Det finns värderingar, normer och mål som utgör skolans kollektiva uppdrag 

(Vandenbergh & Huberman, 1999).  Detta skapar en identitet hos de anställda. Det är en 

pågående organisatorisk process där skolledaren har en viktig uppgift att låta alla lärare 

känna sig inkluderade (a.a.).  

 

I Bryk och Schneiders (2002) forskningsresultat framgår det hur betydelsefullt det är att 

skolledaren uppmuntrar lärare att våga uttrycka vad de tänker och känner utan att bli 

dömda. Vandenbergh och Huberman (1999) samtycker och menar att om processen bara 

pågår ”underground”, eller att det tas för givet att alla ”har koll” på det gemensamma 

uppdraget, kan det leda till att lärare på skolan känner sig osäkra i sin roll och i sin 

uppgift. Därför är det betydelsefullt för lärares välbefinnande att de får veta vad som 

förväntas av dem och vad räknas som viktigt (a.a.). 

.  

Ärlig kommunikation  

För att kunna bevara glädjen i att undervisa lyfter Iselau (2006) betydelsen av ärlig 

kommunikation mellan lärare och rektor. Han menar att ansvaret ligger på läraren att 

vara tydlig då han eller hon kommunicerar både om sin insats och om de specifika behov 

som finns. Ärlig kommunikation är väsentlig för att kunna ge varje elev goda 
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förutsättningar att lära och utvecklas. Skolledarens insikt om vilken betydelse lärarens 

lust att vara lärare har för kunskapsutveckling på skolan är ovärderlig. Rätt insikt hjälper 

rektor att rikta in det pedagogiska stödet på ett mest effektivt sätt (a.a.).  

 

 

 

 

2.6.2 Gruppen 
 

Delat ledarskap 

Det är viktigt att rektor skapar goda förutsättningar på skolan för ett delat ledarskap, där 

medarbetarnas ledarskap uppmuntras (Timberley, 2007). Vandenbergh och Huberman 

(1999) håller å ena sidan med om att demokratiskt ledarskap är väsentlig, å andra sidan 

anser de att delaktighet i beslutsprocessen av en del kan upplevas stressande 

 

Gemensamma mål 

Etablerandet av skolans innersta värderingar, normer och mål utvecklas och uppförs 

föredragsvis kollektivt, där så många som möjligt av skolans personal deltar, anser 

Vandenbergh och Huberman (1999). Hela personalen kommer då överens, i samråd med 

elever och föräldrar om värderingar om normer och mål.   

 

Enligt dem har detta ett antal goda effekter. Delvis har det visat sig att då uppdraget 

uppfattas av lärarna som meningsfullt och fungerande under de samtal då beslut fattats, 

har det potential att öka lärarens egen känsla av tillfredsställelse i det han eller hon 

uträttar (a.a.). Dessutom har det god effekt på elevernas utförande och utveckling. 

Kollektivt ansvarstagande för elevernas lärande ersätter ett individualistiskt synsätt med 

autonoma lärare (Timberley, 2007).  Då gemensamma mål sätts för eleverna orsakar det 

t ex att lärare upplever ett gemensamt ansvar för elevernas lärande istället för det 

individualistiska tankesättet (Vandenbergh & Huberman, 1999). Det bidrar till en mer 

stödjande relation bland kollegerna; en känsla av mening, vilket främjar lärarens 

välbefinnande (a.a.). 

 

2.6.3 Skolledaren 
 

Ledarskapsförmågor 

Som ledare i skapandet av en hälsofrämjande miljö är det av stor betydelse att skolledare 

visar att han eller hon bryr sig om läraren och visar intresse för både lärarens 

professionella och personliga välbefinnande (Bryk & Schneider, 2002). Goda 

egenskaper hos en skolledare innebär, enligt Backman (2000) att han eller hon visar stort 

engagemang, har en god empatisk förmåga, lyssnar aktivt, värderar ärlighet, ger lärare 

feedback och behandlar läraren med respekt (a.a.). Dessutom är det av stor vikt att han 

eller hon tar tag i eventuella problem på ett tydligt och rättvist sätt (Bryk & Schneider 

(2002). 
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Det är viktigt att rektor sätter elevernas välbefinnande och utveckling framför eget eller 

politiskt intresse och att han eller hon är både en pedagogisk och administrativ ledare 

(a.a.). Joelsons (2001) studie visar att skolledare vill fokusera på det pedagogiska arbetet 

men att det administrativa arbetet tar mycket av deras tid. Han understryker betydelsen 

av att skolledaren har en god kontakt med sin huvudman, förvaltningschef, för att 

överbrygga förtroendeklyftan som enligt deras studie visar sig förekomma.    

 

Tydlig vision och stöd 

Lärare söker, enligt Bryk och Schneider (2002), en ledare som kommunicerar skolans 

vision, tydligt definierar sina förväntningar och sätter upp nåbara mål. Det bekräftar 

Vandenberghe och Hubermans (1999) studie samtidigt som den lyfter betydelsen av att 

en vision framför allt ska accepteras av alla lärare. 

 

Bryk och Schneider (2002) samt Vandenberghe och Huberman(1999)  är överens om, att 

det är viktigt för en lärares välbefinnande, att rektor förser läraren med nödvändiga 

resurser och hjälpmedel . Det går enligt dem, att på detta sätt förebygga problem; att 

främja välbefinnande, vilket även ger positiva ekonomiska konsekvenser. Skolledaren 

bör vara villig och beredd, att förse med den tid, pengar och infrastruktur som är 

nödvändig för förbättrat utförande av undervisning (a.a.).  

 

Då specifika behov uppstår är det rektors ansvar att låta hjälp och stöd vara tillgängligt 

för lärare. För lärarens och elevens välbefinnande kan det vara avgörande om hjälp 

kommer i rätt tid eller inte (a.a.). Men det räcker inte med att förse pedagoger med tid 

och resurser för att öka deras professionella lärande och välbefinnande. Det handlar mer 

om vad och hur man gör med tiden och resurserna (Timperley, 2007).  

 

Tiden 

Läroplanens mål och riktlinjer måste ligga till grund för organisation av tid och 

inriktning av lärarnas arbete, anser Iselau (2006). Alla elever har rätt till likvärdig 

utbildning, därför måste den enskilde lärarens behov av och möjlighet till 

kompetensutveckling uppmärksammas. Det som Timberley (2007) då poängterar är att 

kompetensutvecklingsinsatser som präglas av tips och lösningar, som förmedlas av 

experter, sällan leder till några förbättrade elevresultat  

 

Arbetstidsreglering är en faktor som Backman (2000) diskuterar i samband med vad som 

främjar lärarens välbefinnande. Tiden för återhämtning minskas samtidigt som 

arbetskraven ökar. Detta är något som skolledare ute på våra skolor måste vara 

vaksamma över, då de månar om sina lärares hälsa (a.a.). 
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3 SYFTE 

 

Skolverket gav 2006 ut en rapport ”Lusten och möjligheten” skriven av Gunnar Iselau. 

Han hävdar att lärarens lust att vara lärare ger eleven lust att lära.  Samtidigt visar 

statistik på att lärare är en av de yrkesgrupper som är bland de mest utsatta när det gäller 

långtidssjukskrivning på grund av psykisk ohälsa i Sverige (Gustavsson, 2007).  

 

Motivet till denna studie är denna motsägelsefulla verklighet.  

 

Nationella folkhälsokommittén i Sverige definierar hälsofrämjande arbete som den 

process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den. 

Ett hälsofrämjande arbete hjälper människor att uppleva en känsla av sammanhang 

liksom ett fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. För att detta ska kunna uppfyllas 

måste människan ges förutsättningar att kunna påverka de faktorer som kan främja hans 

eller hennes välbefinnande (Nationella Folkhälsoinstitutet). Första steget blir då att 

klarlägga dessa faktorer. Målet är barns och lärares harmoniska utveckling. 

Studier visar att det finns ett samband mellan elevernas utveckling och lärarens 

engagemang (Iselau, 2006). Det innebär att elevernas utveckling gynnas om lärarens 

engagemang ökar och missgynnas om läraren inte är engagerad. En lärares engagemang 

samverkar med hans eller hennes välbefinnande (Byrk & Schneider, 2002). 

Engagemanget ökar om läraren upplever välbefinnande. Följaktligen missgynnas 

engagemanget om läraren inte upplever välbefinnande.  

Det är därmed motiverat att identifiera och belysa ett antal hälsofrämjande faktorer som 

kan tänkas bidra till att lärare lyckas bevara ork, glädje och engagemang; välbefinnande 

och hållbarhet.    

 

Syftet med studien är  

  

 att belysa, och identifiera, faktorer som bidrar till att främja lärares välbefinnande 

och hållbarhet; ork, glädje och engagemang.   

 att undersöka hur ett antal faktorer samverkar med lärarens välbefinnande och 

hållbarhet. Dessa faktorer är: fysisk aktivitet, social miljö, 

verksamhetsutveckling och ledarskap. 

 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Nationella_folkh%C3%A4lsokommitt%C3%A9n&action=edit&redlink=1
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4  METOD 

 

 

I detta avsnitt kommer val av metod och genomförande av undersökning behandlas. 

Även tankar kring forskningsetik, validitet, reliabilitet och överförbarhet redovisas.  

 

Grekiska Methodos betyder ”väg”. Metod innebär inte bara vägen till svaret på frågan 

utan metod “… innefattar också problemformuleringen som anger vägvalet” (Lantz, 

2007, s. 25). Därför har jag valt att motivera mina val av metod utifrån mina två syften. 

Jag har under resans gång gjort två vägval i min undersökning och därmed genomfört 

två studier. I den första studien ämnar jag undersöka huruvida lärare, med minst 40 års 

erfarenhet inom skolverksamhet, bekräftar, bestrider eller kompletterar tidigare 

forskning som berör hälsofrämjande faktorer. Ett motiv är att på så sätt kritiskt granska 

tidigare forskning. I den andra studien har jag som avsikt att mer djupgående undersöka 

ett antal hälsofrämjande faktorer som framkommer både i tidigare forskning samt i min 

egen studie. Kapitlet är därmed uppdelat i två avsnitt.  

 

I det första avsnitt redovisar jag metod, undersökningsgrupp och genomförande 

kopplade till det första syftet: att belysa och om möjligt identifiera faktorer som kan 

bidra till att lärare lyckas bevara ork, glädje och engagemang. Syftet med metoden är att 

försöka identifiera hälsofrämjande faktorer. 

  

I det andra avsnittet redovisar jag metod, undersökningsgrupp och genomförande 

kopplade till det andra syftet: att undersöka hur ett antal faktorer samverkar med lärarens 

välbefinnande och hållbarhet. Faktorerna är: fysisk aktivitet, social miljö, 

verksamhetsutveckling och ledarskap. Syftet med metoden är att undersöka sambandet 

mellan dessa faktorer och lärarens välbefinnande. 

  

Undersökningen är hermeneutisk och bygger på kvalitativa metoder, vilket är lämpligt 

då den ska ta hänsyn till komplexa fenomen: välbefinnande och hållbarhet. Jag har valt 

att använda mig utav öppen intervju och riktade öppna enkätfrågor.  

 

Jag ämnar söka delarna, faktorerna, för att bättre kunna förstå helheten, lärarens 

välbefinnande och hållbarhet. Målet med de kvalitativa metoderna är att samla 

information och att skapa en grund för en djupare och mer fullständig förståelse om de 

fenomen som studeras, lärarens välbefinnande och hållbarhet. ”Det finns ingen 

förståelse utan någon som förstår.” (Lantz, 2007 s. 46). 

 

 

4.1 Identifiera hälsofrämjande faktorer  
 

Metodens syfte är att finna och identifiera hälsofrämjande faktorer. Jag väljer att söka 

efter dem i form av en kvalitativ metod med hjälp av helt öppna intervjuer.  Genom att 

intervjua lärare som varit verksamma inom skolan minst 40 år har jag som avsikt att 
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identifiera ett antal faktorer de anser vara de mest betydelsefulla i främjandet av deras 

hälsa och hållbarhet. Syftet är också att undersöka i vilken grad deras faktorer 

överenskommer eller skiljer sig från de faktorer som sammanställdes i bakgrunden 

utifrån tidigare forskningsresultat.  

 

 

4.1.1 Öppen intervju 
 

Den metod som jag använder är en helt öppen kvalitativ intervju, vilket är en 

systematisk undersökning av det subjektiva. Det subjektiva har en framträdande 

placering (Lantz, 2007).  

 

Syftet med den öppna intervjun är att identifiera hälsofrämjande faktorer; faktorer som 

främjar lärarens välbefinnande och hållbarhet. Jag ställer en helt öppen fråga som 

intervjupersonen fritt kan utveckla sina tankar kring. (Se bilaga 1).  

 

Efter genomförd litteratursökning är jag väl insatt i flertalet faktorer, som enligt 

forskning, samverkar med lärarens välbefinnande. Jag ämnar undersöka om dessa 

överensstämmer eller skiljer sig från de slutsatser min studie kommer att ge. Därför är 

det avgörande för intervjuns tillförlitlighet att jag inte ställer några ledande följdfrågor.  

 

Individens upplevelse eller uppfattning är föremål för undersökningen. Genom en helt 

öppen intervju är det möjligt att fånga dessa.  Det är “den som svarar som definierar och 

avgränsar fenomenet”. (Lantz, 2007, s. 30). I denna studie är fenomenet 

”välbefinnande”. Målet är att öka förståelsen av detta fenomen. Min uppgift är, i den helt 

öppna intervjun, att följa intervjupersonens tänkande.  Det finns hos mig en 

bakomliggande förförståelse, som omfattar en överblick på hur det som intervjuaren 

säger kan förstås. Förförståelsen är en tillgång för att kunna tolka och förstå (a.a.).  

 

Min förhoppning är, att genom en sammanställning av de olika hälsofrämjande 

faktorerna, delarna, få en ökad förståelse av helheten, lärarens välbefinnande. Denna 

uppfattning kallas holism. Enligt holismen är helheten mer än delarna. Forskaren ställer 

då helheten i relation till delarna och pendlar mellan del och helhet för att på detta sätt nå 

fram till en så fullständig förståelse som möjligt (Davidson och  Patel, 2000).  

 

Intervjun avslutas då jag fått tillräckligt med information för att ha en begriplig 

helhetsbild. 

 

 

4.1.2 Undersökningsgrupp 
 

Ett kriterium för lärarna i undersökningsgruppen är att de har arbetat minst 40 år inom 

skolverksamheten och tack vare många års erfarenhet troligt kunnat bilda sig en 

uppfattning om sitt eget välbefinnande kopplat till skolverksamheten. Jag har sen 
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tidigare relation med samtliga av dessa intervjupersoner. De har visat att de lyckats 

bevara ork, glädje och engagemang under många års arbete. De har visat sig ”hålla” 

under många år och har därmed en god hållbarhet som lärare. De egenskaper som 

präglar dem är att de har en positiv inställning till sitt arbete och trivs med sitt yrke som 

lärare. Det gemensamma för dessa lärare är att de har ”gnistan i ögat” då pedagogik eller 

barns utveckling diskuteras. De utgör förebilder för mig personligen och jag tycker att 

det vore intressant att få ta del av deras erfarenheter och lärdomar.  

 

Fyra lärare har intervjuats, män och kvinnor verksamma inom förskola, grundskola och 

gymnasium. Samtliga intervjupersoner har lång erfarenhet av läraryrket och är således 

lämpliga informationskällor beträffande denna studie.  

 

 

4.1.3 Genomförande  
 

Via telefon kontaktade jag de lärare som jag ansåg uppfylla kriterierna. Efter en kort 

beskrivning av undersökningens syfte förklarade jag att deltagandet i studien var helt 

frivilligt samt att materialet skulle redovisas anonymt. Samtliga tillfrågade lärare var 

villiga att delta i undersökningen. En intervju genomfördes sedan via telefon, en annan 

besvarade frågorna via e-mail. P.g.a. av långa avstånd var detta det mest praktiskt sätt att 

genomföra intervjuerna.  

 

De två resterande intervjuerna genomfördes personligen. I det sistnämnda fallet 

bestämdes tid och plats för intervjuerna. Vi valde att träffas i intervjupersonernas hem, 

där vi kunde samtala ostörda i lugn och ro.  

 

Jag klargjord intervjufrågan vid första telefonsamtalet, vilket gjorde att intervjupersonen 

därmed fick chans att förbereda sig inför intervjun.  Intervjun utformades som ett samtal 

vilket jag inledde med att sätta upp ramar för intervjun. Jag klargjorde att 

intervjupersonen när som helst kunde välja att avbryta samtalet och att allt insamlat 

material skulle redovisas helt anonymt. Syftet med intervjun presenterades, vilket gjorde 

att båda var överens om vad som skulle åstadkommas under intervjun. Det är viktigt att 

skapa denna gemensamma överenskommelse. Den stärker intervjuns tillförlitlighet, 

anser Lantz (2007). 

 

Under det att intervjun pågick tog jag skriftliga anteckningar. Jag ansåg det vara 

tillräckligt med att lyssna och anteckna med tanke på att intervjuns syfte var att 

identifiera faktorer. Samtidigt var jag väl medveten om att data skulle kunna komma att 

filtreras bort på ett osystematiskt sätt.  Det mer kompletta sätt att dokumentera intervjun, 

d.v.s band- videoinspelning, är enligt Lantz(2007) en mycket tidskrävande metod, varför 

jag på grund av snäv tidsmarginal valde bort den. Om vi varit två personer som 

genomförde undersökningen, och om mer tid funnits till förfogande, hade 

dokumentation kunnat genomföras med hjälp av band – och videoinspelning.   

 

Efter varje ”faktor” som intervjupersonen tagit upp utförde jag en sammanfattning av 

vad intervjuaren sagt, vilket skapade en trygg struktur.  
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4.1.4 Reliabilitet och validitet 
 

Under samtalets gång berättade intervjupersonen om de faktorer som han eller hon 

upplever främjar hans eller hennes välbefinnande och hållbarhet. Jag var medveten om 

att undvika ledande följdfrågor, vilka skulle kunna leda samtalet till de faktorer som jag 

under litteraturgenomgång funnit. För att förhindra eventuella missförstånd bestämde jag 

att under samtalets gång genomföra muntliga sammanfattningar av det som antecknats 

utan att dra slutsatser. Intervjupersonen kunde då ge sitt godkännande. Detta stärker 

studiens tillförlitlighet. (Lantz, 2007).  

 

För att öka studiens reliabilitet sammanställde jag alla svar skriftligen, strax efter 

intervjun. De svar som jag registrerat under intervjun bearbetades och analyserades. 

Produkten av detta framgår i resultatet. Respektive intervjuperson fick sedan gå igenom 

resultatet av intervjusvaren och gav sitt godtyckande, eller förtydligande där eventuell 

felaktig tolkning uppstått. Syftet med denna process var att jag skulle försäkra mig om 

att allt uppfattats korrekt, vilket är nödvändigt för studiens reliabilitet.    

 

Nackdelarna med att en person besvarade frågan skriftligt via e-mail var att inte 

möjligheten fanns att ställa följdfrågor. Dessutom kunde inte kroppsspråkets signaler 

observeras. Detsamma gällde vid intervjun som genomfördes via telefon. 

 

Den planerade pilotintervjun avbokades på grund av att intervjupersonen ansåg sig insatt 

i studien till den grad att det skulle påverka hans eller hennes svar.    

 

 

4.1.5 Bearbetning av data 
 

En god kvalitativ analys kännetecknas av att ha en god inre logik där olika delar kan 

relateras till en meningsfull helhet (Davidson & Patel, 2003). Jag valde att bearbeta 

insamlad data genom att först identifiera ett antal hälsofrämjande faktorer, delarna, och 

sedan relatera dessa till lärarens hållbarhet, den meningsfulla helheten.  

 

Det är viktigt för validiteten att forskaren är medveten om och reflekterar över de val 

som görs i hanteringen av informationen och hur detta kan påverka analysen (Davidson 

och Patel s.105). Med detta i åtanke gjorde jag en ansats att kategorisera insamlad data i 

olika kategorier. Efter att ha identifierat ett antal faktorer genomförde jag en analys och 

delade upp faktorerna i två huvudkategorier. Den ena utgörs av fem hälsofrämjande 

faktorer som samstämmer med hälsofrämjande faktorer som nämns i bakgrunden. Den 

andra utgörs av två faktorer som inte tidigare identifierats i denna studie. 

 

Varje faktor, i vardera huvudkategori, utgör en underkategori, vilka bidrar till 

resultatdelens struktur. Inom respektive underkategori sökte jag efter skillnader och 
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olikheter och bildade därmed ytterligare underkategorier. Jag valde att lyfta variationen i 

de svar som erhållits, men att samtidigt visa på likheterna.  

 

Det visade sig inte helt enkelt att kategorisera insamlad data eftersom de olika faktorerna 

samverkar inbördes och påverkar varandra. 

 

 

4.2 Undersök hälsofrämjande faktorer   

 

Utifrån den litteratur jag läst och min tidigare undersökning har jag valt ett antal faktorer 

som enligt tidigare forskning har inverkan på lärarens hälsa och hållbarhet. Dessa 

faktorer är: fysisk aktivitet, social miljö, verksamhetsutveckling och ledarskap.  

 

Metodens syfte är att undersöka hur dessa faktorer eventuellt samverkar med lärarens 

välbefinnande och hållbarhet. Jag valde att ta reda på denna eventuella samverkan med 

hjälp av ännu en kvalitativ metod: riktade öppna enkätfrågor. 

 

 

4.2.1 Riktad öppen enkät  
 

Den metod som använts vid insamling av material är, vad Lantz (2007) kallar, den 

riktade öppna enkäten. Frågorna är formulerade i förväg och finns i en förutbestämd 

ordning. Frågorna är öppna och besvaras skriftligen. ”Frågorna har formulerats för att 

fånga intervjupersonens uppfattning eller upplevelse av i förväg bestämda fenomen eller 

begrepp.” (a.a. s. 31). Davidson och Patel (2003) menar att denna kvalitativa metod 

syftar till att upptäcka och identifiera uppfattningar om något fenomen. Det innebär att 

man inte i förväg kan formulera svarsalternativ eller avgöra vad som är det ”sanna” 

svaret på en fråga.  

 

Med tanke på att människan är en komplex varelse är det ett stort antal faktorer som kan 

tänkas samspela med hennes välbefinnande. Utifrån den litteratur jag läst har jag 

identifierat ett antal faktorer som enligt tidigare forskning har eventuell inverkan på 

lärarens hälsa. Dessa faktorer styrktes av resultaten som erhölls genom den helt öppna 

intervjun och har i sin tur påverkat min enkätkonstruktion.  

 

Tidigare forskningsresultat, och resultat av egen undersökning, antyder att de faktorer, 

som jag nämner nedan, kan tänkas samverka dels med lärarens välbefinnande samt med 

elevers utveckling och akademiska prestationer.   

 

Enkätens konstruktion och frågornas formulering bygger därför på sambanden mellan 

lärarens välbefinnande och: 

 

 lärarens egen livsstil 

 relationen till elever  
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 relationen inom kollegiet                         

 verksamhetsutveckling 

 relationen till skolledningen 

 

Huruvida dessa faktorer och samband överenskommer med de faktorer och samband 

som kommer fram i den öppna intervjun blir spännande att se.  

 

Min enkät har en låg grad av standardisering och hög grad av strukturering. Detta 

innebär att intervjupersonerna ges ett stort svarsutrymme samt att likalydande frågor 

ställs i samma ordning till samtliga intervjupersoner.  

 

Genom att låta en pilotgrupp av lärare besvara frågorna försäkrade jag mig om att 

frågorna var uppställda på ett sätt som gjorde den lätt att besvara och att frågorna 

formulering uppfattades rätt. Vissa justeringar gjordes. Detta stärker intervjun 

reliabilitet.  

 

 

4.2.2 Undersökningsgrupp  
 

16 lärare och 3 skolledare från fyra olika verksamheter (förskola, grundskola, högskola) 

har skriftligen besvarat frågorna. I genomsnitt har fyra lärare och skolledare deltagit från 

vardera verksamheten, både kvinnor och män. Antal år de varit verksamma inom 

skolverksamheten varierar mellan 2 – 32 år.    

 

På två av skolorna har jag haft mina VFU- perioder. Dessa skolor präglas av en positiv 

miljö som jag upplever hälsofrämjande.  

 

Den tredje skolan är en friskola som är utmärkande vad det gäller elevers harmoniska 

utveckling. Skolledare på närliggande gymnasiet uttrycker hur ”alla elever som kommer 

från denna skola, under alla år, har upplevts harmoniska, med en utmärkande god 

inställning gentemot skolarbete, lärare och elever”. Därför är jag intresserad av att ta 

reda på lärarnas och skolledarens tankar kring hälsofrämjande faktorer på denna skola.  

 

Den fjärde skolans lärare undervisar på Högskolan. Samtliga av dessa lärare har tidigare 

arbetet inom grundskolan. Under årens lopp, som distansstuderande på Högskolan, har 

dessa lärare haft ett mycket positivt intryck på mig. De har varit goda föredömen. Hur de 

lyckas bevara ork, glädje och engagemang, som de sprider runt sig, ville jag ta reda på.  

 

 

4.2.3 Genomförande  
 

Först kontaktade jag en lärare på respektive skola via telefon. Efter att ha berättat för 

läraren om problemställningen i mitt examensarbete (och undersökning) frågade jag om 

det fanns möjlighet att träffa hela arbetslaget. Samtliga lärare som kontaktades 
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välkomnade ett besök. Vid avtalad tidpunkt fick jag möjlighet att träffa lärarlaget och 

berättade då mer utförligt om undersökningens och klargjorde att just deras bidrag var 

viktiga. Det är viktigt att göra det i ett inledande skede anser Davidson och Patel (2003).  

 

Vidare informerade jag om att deltagande var frivilligt och att deras anonymitet var 

säkrad. Lärarna visade intresse för att hjälpa mig i sökandet efter hälsofrämjande 

faktorer. De tittade igenom pappret med de skriftliga frågorna (se bilaga 2) och 

eventuella frågor besvarades. Davidson och Patel (2003) belyser vikten av att på alla sätt 

försäkra sig om att individerna uppfattar frågorna.  

 

Jag informerade om den dag och tid när frågorna skulle vara besvarade. För att varje 

lärares anonymitet skulle skyddas fick de instruktion om att ifyllda enkäter skulle läggas 

i ett slutet kuvert, vilket jag upphämtade vid avtalad tid. Vid upphämtningstillfället gav 

jag lärarna möjlighet att berätta hur de upplevt intervjun, eller varför de valt att inte 

besvara den. I efterhand kan jag se hur det varit bra med en kompletterande fråga där de 

fått möjlighet att uttrycka hur de upplevt undersökningen samt om de önskat tillägga 

något. Vid tre skolor besvarade rektorerna frågor( Se bilaga 3).  

 

Kommunikation med lärare och skolledare som arbetar på en Högskola skedde via 

Internet.   

 

Fördelarna med att låta lärarna besvara frågorna skriftligt var att det då var realistiskt att 

genomföra ett större antal intervjuer. Jag nådde därmed ut till fler rektorer och lärare, 

inom den avsatta tiden för uppsatsskrivning, än om muntliga intervjuer valts. Därmed 

kunde jag få en större variation i datainsamlingen, vilket kunde leda till en bredare 

analys, trovärdigare resultat och större möjlighet till generalisering.  

 

En annan fördel var att intervjupersonen i lugn och ro fick tid att tänka efter hur olika 

faktorer påverkar hennes/hans välbefinnande. Detta har uttryckts av flertalet lärare som 

mycket givande.  

 

Nackdelarna med skriftliga svar var att inte möjligheten fanns att ställa följdfrågor. 

Dessutom kunde jag inte observera kroppsspråkets signaler..  

 

Personerna som deltagit i undersökningen uttryckte att det var mödosamt men nyttigt att 

besvara frågorna. De har med andra ord tänk till på djupet vilket ökar validiteten. 

Giltigheten i deras svar är därmed stor.  Jag anser att de riktade öppna frågorna i enkäten 

gav svar på de frågor som den utformats för.  

 

 

4.2.1 Bortfall  
 

Vid det första besöket på respektive skola uttryckte flertalet lärare entusiasm inför 

deltagandet i undersökningen. Det visade sig dock att 20 % av lärarna senare valde att 

inte fullfölja undersökningen. Då jag vid avtalad tid hämtade kuvertet berättade en del 

lärare hur belastade de var av andra uppgifter. De hade därför valt att prioritera bort att 
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besvara frågorna trots att de upplevde frågorna viktiga. Bortfallet kan förklaras med att 

lärare är överbelastade och prioriterar därför bort det som inte är tvunget att genomföra.   

 

Det kan också tänkas att den första frågan: ”Hur upplever du ditt eget välbefinnande?” 

av en del kan ha upplevts hotande eller betungande att besvara, om läraren var stressad 

eller överbelastad. Jag upplever att det i samhället finns en attityd att man ska ha en god 

hälsa och klara allt utan att visa sig svag. Trots anonymitet kan det tänkas att en del 

lärare, på grund av detta, valde att inte besvara frågorna. Vid skola 2,3 och 4 valde jag 

att ta bort den första frågan.  

 

Bortfallet på 20 % anser jag inte ha direkt inverkan på resultatet eftersom jag söker efter 

hälsofrämjande faktorer.   

 

Det visade sig att samtliga lärare, som jag kontaktat personligen, deltog till 100%.  

Eventuellt skulle delar av bortfallet ha förhindrats om tid bestämts för muntlig intervju 

för samtliga lärare. Det är lättare att låta ett obesvarat frågepapper ligga än att avboka en 

bestämd tid för intervju.  

 

 

4.2.2 Bearbetning av data 
 

En god kvalitativ analys kännetecknas av att ha en god inre logik där olika delar kan 

relateras till en meningsfull helhet (Davidson & Patel, 2003). De olika delarna är 

hälsofrämjande faktorer, vilka jag ämnar relatera till den meningsfulla helheten, lärarens 

välbefinnande och hållbarhet.  

 

Till att börja med kategoriserade jag insamlad data utifrån vilken skola svaren inhämtats 

från. Denna kategorisering analyserades inte utan utgjorde endast en struktur för senare 

analys. Ännu en kategorisering utfördes genom att lärares och skolledares svar klipptes 

ut och delades in i sambandskategorier. Enkätens frågor berör fem samband. Därmed 

skapades fem kategorier. Dessa fem kategorier bidrar till strukturen i resultatdelen (se 

nedan). 

 

Data inom varje sambandskategori analyserades, och ett antal faktorer identifierades 

inom vardera sambandskategori.  Med hjälp av färgpennor markerade jag de olika 

faktorerna i svaren. En färg representerade t ex en faktor. Därmed skapade jag ett antal 

underkategorier utifrån dessa faktorer. Inom respektive underkategori utförde jag ännu 

en analys. Jag undersökte om vissa faktorer framträdde mer än andra. 

Underkategoriernas faktorer utsatte jag för ytterligare analys där jag sökte efter likheter 

och skillnader inom underkategorins faktorer. 
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5 RESULTAT 

 

I detta kapitel kommer jag att redovisa de resultat som mina två undersökningar har gett.  

 

Först redovisar jag de resultat som jag erhållit genom de helt öppna intervjuerna. Lärare, 

med minst 40 års erfarenhet inom skolverksamheten, berättar vilka faktorer de anser 

främjar och upprätthåller deras välbefinnande.  

 

Därefter sammanfattar jag de resultat som jag tagit emot genom enkätens riktade öppna 

frågor. Där resonerar lärare och rektorer kring huruvida ett antal faktorer  främjar deras 

hållbarhet eller inte. 

 

Samtliga deltagare har besvarat frågan som berör det eventuella sambandet mellan en 

lärares välbefinnande och elevens möjlighet till harmonisk utveckling i skolan. Till en 

början ingick det i studiens syfte att undersöka detta samband. Jag har under resans gång 

valt att reducera syftet. Därmed redovisar jag inte de inhämtade resultat som berör detta 

samband i denna rapport, även om resultaten var mycket intressanta. Genom att göra så 

anser jag uppsatsen bli mer hanterbar.   

 

 

5.1 Hälsofrämjande faktorer har identifieras  

 

Genom att intervjua lärare, som varit verksamma inom skolan minst 40 år, ämnade jag ta 

reda på vilka faktorer de anser vara betydelsefulla, i främjandet av deras välbefinnande 

och hållbarhet; jag ämnade identifiera hälsofrämjande faktorer. Syftet var även att 

undersöka i vilken grad deras faktorer överenskommer eller skiljer sig från de tidigare 

forskningsresultat som redovisats i bakgrunden. Här återges de svar som dessa lärare 

framför i de öppna intervjuerna. Familj, vänner, fritid, tilltro (individnivå) kollegor 

(gruppnivå), utveckling och skolledare (organisationsnivå) visar sig samverka med 

lärarens välbefinnande, enligt resultatet. Till att börja med sammanfattar jag lärarnas 

resonemang kring dessa faktorer, vilka jag låter ge namn till avsnittets underrubriker. 

 

 I undersökningen identifierades därutöver ett antal hälsofrämjande faktorer, som inte 

framkom under litteraturstudien och som inte nämns i bakgrunden. Dessa faktorer är 

”Tycka om barn” och ”Passion för ämnet”. Dessa hälsofrämjande faktorer berör vilket 

förhållningssätt läraren har gentemot sina elever och sitt ämne. Avslutningsvis summerar 

jag lärarnas tankegångar kring dessa två faktorer. 

 

Jag har gjort en ansats att låta uppdelningen av de identifierade faktorerna vara tydlig 

och lätt att följa. Samtidigt inser jag att de olika faktorerna samverkar inbördes och är till 

stor del beroende av varandra. Därför är det inte möjligt att helt och fullt skilja 

faktorerna åt. Det kan vara bra att ha detta i åtanke under följande avsnitt.  
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För att säkra de fyra intervjupersonernas anonymitet, och samtidigt göra det möjligt att 

”lära känna” lärarna, benämns de med symbolerna I, II, III och IV, vilka föregår deras 

citat.  

 

5.1.1 Familj, vänner och fritid 
 

I resultatet framgår betydelsen av att inte ta med sig jobbet hem.  

Att diskutera skola sker bara på jobbet och inte i hemmet, anser vissa lärare.  

 

Andra uttrycker hur värdefullt det är att få dela tankar kring skolan med sin partner och 

nämner samtidigt betydelsen av att uppleva fritidsaktiviteter tillsammans. 

IV: ”Bollandet själar emellan, gymporna på Svettis för att själen skulle ha ett fräscht 

fodra… Eva har gett kraften och orken till den nya dagen. Hur hade jag klarat det utan 

min Eva, min livskamrat!” 

 

Goda relationer med familj och vänner visar sig ha stor betydelse för lärarens 

välbefinnande. Detta framgår i resultatet. 

IV: ”Kraften att orka varje dag behöver input, ett stöd, gärna där hemma, på vägen mot 

nya utmaningar.” 
 

Utifrån de resultat som erhållits framgår tydligt förmånerna med att ha uppfostrat egna 

barn och att ha fått se dem växa till vuxna. En lärare belyser vinsterna med att ha 

uppfostrat ”struliga” barn. Det ger läraren insikt, empati, förståelse och tålamod, vilket 

gynnar både elevens utveckling och föräldrakontakterna. Då läraren vågar vara personlig 

i sina möten med föräldrar, till barn med svårigheter, leder det till en öppning i samtalet, 

menar en lärare.  

I: ” Att själv ha erfarenhet av ’struligt’ barn… är en fördel! ” 

 

5.1.2 Tilltro till min egen förmåga   
 

En betydelsefull faktor som bidrar till lärarens välbefinnande, är att en lärare har tilltro 

till sin egen förmåga att undervisa. Att undervisa på det sätt som känns bäst för varje 

enskild lärare, att lita på sin egen didaktiska förmåga, leder till att lärare upplever glädje 

och engagemang. Det pedagogiska synsättet varierar mellan lärare. Det går, enligt lärare 

inte att vara överens med alla, i alla avseenden. Uppställning i matematik nämns som ett 

typexempel. Det gäller att lita på sin inre förmåga att undervisa, menar de. 

III: ”När jag släpper på ramarna… när jag får vara mig själv… då upplever jag 

glädje!” 

II: ”Jag måste få göra det på mitt sätt… då blir de’ bra!” 

 

Samtidigt måste läraren acceptera att det inte alltid blir perfekt och att läraren inte alltid 

har alla svaren, påpekar de.  Vetskapen att man har gjort sitt bästa är betydelsefull för 

välbefinnandet. Det är viktigt att tillåta sig själv att vara nöjd, menar lärarna, lita på sin 

inre förmåga och inte sätta orealistiskt höga krav på sig själv.  
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I: ”Jag har inte alla svar men när saker uppstår kommer det lösa sig. Jag måste inte 

vara superduktig. Jag behöver inte känna det kravet… jag behöver inte vara perfekt!...  

Jag får göra fel ibland! Det gör att jag orkar!” 

 

De anser det viktigt att föregå med gott exempel inför eleverna i detta avseende. Att 

stava dåligt kopplar t ex elever ofta till att de är dåliga, ointelligenta eller ”dumma i 

huvet”, enligt lärare. De betonar vikten av att ofta uttala positiva tankar till eleverna  

I: ”’Du kommer få ett bra liv även om du stavar fel ibland!’ Berätta det för eleverna, 

ofta! När jag tittar i backspegeln kan jag se att jag har fått ett bra liv även om jag inte 

kan stava rätt på engelska”. 

 

Det krävs dessutom fantasi för att undervisa. Det gäller, som lärare, att ha förmågan att 

plocka fram den, ha tillit till sin egen förmåga att skapa undervisning. Läraren menar att 

han eller hon kommer in i klassrummet med ett budskap. Eleven har med sig tankar både 

hemifrån och från viktiga händelser på rasten. Det är viktigt att vara medveten om detta, 

menar lärare…  

IV:”…för att bereda väg för mitt eget ämne för lektionen”.  

 

Om denna medvetenhet infinner sig hos lärare kan läraren lämna klassrummet med nya 

erfarenheter och eleven med nya kunskaper, menar de. Det pågår i klassrummet ett 

samspel mellan lärare och elev. Att ha tillit till sin egen förmåga att hantera detta 

samspel är viktigt, menar en lärare, och påpekar att…  

IV: ”… varje elev skall vara sedd i samspelet under lektionen… Jag har förberett en 

plan för lektionen med plats för samspelet med klassen som ger dynamik i lektionen. 

Ändå hålls planens röda tråd. Nja – nästan alltid…” 

 

Att ha tillit till sin egen förmåga att relatera till eleverna är värdefullt, anser lärare. En 

lärare lyfter betydelsen av att kunna se sig både som kunskapsförmedlare och som 

människa Läraren som människa, skall inge förtroende och vara lyhörd för elevens 

glädje och bekymmer.  

IV: ”En kunskapsförmedlare skall vara en auktoritet, men också kunna känna när det är 

svårt och extra stöd behövs… Båda är ju en naturlig del av vardagen för alla… Jag ska 

genom mitt sätt att vara visa att’ livet är inte bara plugg’”. 

 

5.1.3 Kollegor 
 

Kraften att orka undervisa i mer än 40 år kommer ifrån…  

IV: ”… människor som finns i världen utanför lektionssalen” 

 

En lärare noterar att fyra skolledningar har passerat honom eller henne, utan att  

 ”ge ett enda märke” i hans eller hennes minne. Det som har fått betyda mycket, gett 

stimulans och kraft att orka, är det nära samarbete han har haft med en och samma 

kollega, under 30 år, där intresset för elevernas lärande delats.   

 

En lärare påpekar att det inte alltid går att tycka om alla kollegor men lyfter betydelsen 

av att ha någon eller några kollegor vilka man kan dela både framgång och misslyckande 
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med. Det framgår i resultatet hur betydelsefullt det är att ha äkta och ärliga relationer, 

präglade av omsorg, där lärare vågar förmedla och pröva idéer.  

II: ”I vårt arbetslag vågar vi pröva nya idéer. Ibland blir det ’WOW’, ibland blir det 

’pannkaka’… De’ e’ spännande! Den ena dagen är inte den andre lik.”   

 

Lärare uttrycker hur det under åren har gått upp och ner. Skolan har ifrågasatts utifrån, 

av media och politiker. Det har också hänt en hel del inom forskningen vad det gäller 

inlärning och didaktik. Detta har tidvis upplevts tufft av ett antal lärare. Det visar sig att i 

ett fungerande kollegium bär lärare varandra genom dessa tider av friktion vilket har 

möjliggjort utveckling.  

I: ”De‟ har varit svårt. Då har det varit bra med nära kollegor och vänner… att prata 

med, mycket! ’Måste jag ändra mig själv? Är jag nöjd eller inte med mig själv?’ 

Men de’ har också varit bra… Jag har utvecklats!” 

 

Kollegors stöd visar sig vara en viktig hälsofrämjande faktor och orsak till att ”man 

orkar”. En lärare nämner hur de i sitt arbetslag bestämt sig för att leva efter 

”Lustprincipen”, vilket innebär att lärarna har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.  

I:  ”Var och en ska göra det som den är bra på och har lust med. De gäller både barn 

och vuxna!” 

 

I ett annat arbetslag har de kommit på en arbetssparande metod som gynnar både elever 

och lärare. De planerar tillsammans olika temaarbeten, där varje lärare ansvar för ett 

visst område. För eleverna innebär det en variation i arbetssätt, för läraren innebär det 

sänkt arbetsbörda.  

II: ”Jag orkar mer då … och stressen försvinner” 

 

Läraren anser att eleven får en större helhetsbild av det område temat berör. Alla lärare 

är bra på olika saker. Det som läraren är bra på och tycker är roligt, det ska den få göra.  

II: ” Alla lärare gör inte likadant. ’Va kan du göra? Va’ kan du göra?’  De’ e’ de’ som 

’e de’ fiffiga! Kan man uppnå de… då…! … Eleverna lär sig på olika sätt. Tack vare att 

de möter olika lärare får de arbeta med ett tema på många olika sätt. De’ ’e bra! ” 

 

I ett fungerande arbetslag är varje lärare accepterad, även om han eller hon gör fel 

ibland. I en sådan miljö söker läraren efter det positiva och lyfter det. Det har, enligt 

lärare, en ”enormt” positiv påverkan på välbefinnandet, då man bemöts av en positiv 

attityd i kollegiet. Det betyder mycket för välbefinnandet anser de, att kollegorna… 

II: ”… ser mig som jag är och de förstår mig”.  

 

5.1.4 Utveckling 
 

Endast ett par av lärarna nämner utveckling som en hälsofrämjande faktor. Det visar sig 

i undersökningen att fortbildning inom det egna ämnet, eller kompetensutveckling, kan 

tänkas samverka med en lärares välbefinnande. Läraren har goda förutsättningar för 

utveckling…  

I: ”… när det stämmer med mina egna tankar… då tar jag det till mig. De blir mina 

egna.” 
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Att ingå i olika dynamiska projekt visar sig ha en positiv inverkan på välbefinnandet. En 

lärare sammanfattar en period, som upplevdes dynamiskt utvecklande, på följande sätt: 

I: ”De’ va’ mycke’… men det kändes så viktigt och rätt… Vi hade lösningen! Vi fick dela 

med oss av det vi lärt… ge de vidare… och det togs emot… De va en härlig period! 

 

Tack vare inplanerade pedagogiska samtal gynnades gemenskapen i kollegiet under 

denna period.  

 

5.1.5 Skolledning 
  

Synen på skolledningens eventuella samverkan med lärarens välbefinnande varierar i det 

erhållna resultatet. Å ena sidan nämns att skolledning inte har nämnvärd påverkan på en 

lärares välbefinnande. Ett nära samarbete med en kollega har däremot avgörande 

betydelse. 

IV: ”Jag har noterat att fyra skolledningar har spårlöst passerat förbi, utan att ge ett 

enda märke i mitt minne…”      

 

Å andra sidan visar resultatet på skolledningens betydande roll i främjandet av en lärares 

välbefinnande och hållbarhet.  

 

Då en lärare hamnar i en svår situation är det lätt att tänka ”Jag är duktig, jag klarar 

mig!”, menar en lärare. Det bästa är att tala med skolledningen på en gång istället för att 

försöka hålla ut, menar personen. Att skolledare då lyssnar och visar att han eller hon 

bryr sig om läraren, och tar till konkreta medel för att hjälpa läraren i hans eller hennes 

svåra situation, är avgörande för lärarens möjlighet till hållbarhet. Det är skolledningens 

uppgift att skapa förutsättningar för att skolan/läraren får bra stöd t ex  i form av bland 

annat handledning. Detta gynnar, enligt läraren, även gemenskapen i hela lärarlaget. En 

annan hälsofrämjande faktor i situationen, är de värdefulla pedagogiska samtalen.   

I: ”Tror inte de förstår hur värdefullt det är.” 

 

Vidare visar resultatet på hur en lärares välbefinnande kan hotas av att skolledare inte 

visar ett ärligt intresse för läraren. En lärare påpekar, att det sätt på viket skolledaren 

bemöter lärare, även påverkar relationerna inom lärarlaget, både i positiv och negativ 

riktning. 

II: ”Rektor påverkar lärarnas relationer” 

 

Då rektor inte tar sig tid att engagera sig i lärarens pedagogiska arbete har det en negativ 

effekt på lärarens trivsel och välbefinnande, menar lärare. En lärare behöver känna att 

skolledare litar på att läraren gör ett bra jobb, ger stöd, feedback och ”håller dem om 

ryggen”, anser de. Det är viktigt att skolledaren tar tag i situationer som uppstår och är 

lyhörd.  En lärare uttrycker sin frustration: 

II:” Det är ingen ide¨att påpeka något. Det händer ändå inget!... Rektor vet inte hur det 

är... Vet inte vad jag har gjort...  Han har inte tagit reda på det!... Det skulle hjälpa mig 

mycke’ om jag fick stöd och hjälp från rektor”.  
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Enligt de resultat som erhållits är det skolledarens uppgift att skapa goda förutsättningar 

för ett gott samarbete mellan lärarna. De ser fördelen med att lärare i ett arbetslag har 

olika personligheter och förmågor.  Detta gynnar lärarens hållbarhet, anser de, då 

skolledare fördelar lärare i olika arbetslag så att deras kompetens kompletterar varandra. 

II: ”De e bra att lärare i ett arbetslag har olika kompetenser… en del är praktiker, en 

del är teoretiker…” 

 

De menar att då eleverna möter flera lärare, som har varierande undervisningsstilar, 

gynnar det även elevens utveckling eftersom ”barn lär sig på olika sätt”. Variation i 

lärarlaget är önskvärt, anser de, eftersom…  

II: ” … olika vuxna ser olika saker i klassen, både pedagogiskt och socialt”. 

 

5.1.6 Passion för ämnet och att tycka om barn  
 

Här följer en summering av lärarnas resonemang kring de två faktorer som inte 

identifierades under litteraturstudien och därför inte ingår i min bakgrund. Det visar sig i 

de svar som erhållits, att en betydande hälsofrämjande faktor är, lärarens 

förhållningssätt. En lärare filosoferade kring om det hör till personligheten eller om det 

är något som kan läras in. Hur läraren förhåller sig till livet, sig själv, och sina misstag, 

ämnet, eleverna … har effekt på välbefinnandet, anser erfarna lärare. Jag låter ”Passion 

för ämnet” inleda detta avsnitt, och avslutar med att redovisa lärarnas tankar kring 

samspelet mellan att ”Tycka om barn” och att må bra som lärare. 

 

Passion för ämnet 

Att en lärare har passion för sitt ämne, är en av de faktorer som bidrar till att en lärare 

lyckas bevara ork, glädje och engagemang, anser några lärare. En lärare uttrycker vilken 

glädje och entusiasm hon/han upplever varje gång han eller hon ska introducera ett nytt 

område i svenska med sina sjuor.  Ett av hans eller hennes mål är t ex att eleverna ska 

”bli vän med adverb”.   

III: ” Nu ska vi börja me’ nåt som börjar på… O….och slutar på R (ordklasser)! Oooo, 

ja känner en sån glädje då!” 

 

En lärare anser att arbetsglädje och ork kommer från hans eller hennes eget intresse för 

sina ämnen och menar vidare att intresset för fortbildning i sina ämnen är en viktig 

faktor för hållbarheten. Ett intresse för människor, och intresset att undervisa dessa, har 

lett till ett intresse för lektionens dynamik.  Alla dessa ”intressen” utgör bidragande 

faktorer för lärarens hållbarhet, anser en lärare.  

IV: ”Ämnenas dynamik krävde och stimulerade till ständig fortbildning under alla år. 

Jag måste kunna mitt ämne med rejäla marginaler.”  

 

Att tycka om barn 

Det framgår i de svar som erhållits att ett intresse för människor och ett intresse för att 

undervisa dem är bidragande faktorer som främjar en lärares hållbarhet. Lärarens 

intresse för eleven, leder till att kunskaper anknyts till elevens vardag. Ämnet blir 

därmed levande, menar läraren. 
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Samtliga lärare är övertygade om att ett äkta intresse för eleverna och förmågan att tycka 

om dem, är faktorer som ger dem arbetsglädje, inspiration och välbefinnande.  

II och III: ”Man måste tycka om barn.” 

 

Engagemanget för eleverna ger dem mycket tillbaka, anser de. Att se elevernas vilja och 

framgång ger dem glädje. En lärare menar att det som ger henne eller honom ork, glädje 

och engagemang är …  

I: ”… när jag ser hur de utvecklas socialt och känslomässigt och lär sig handskas med 

livet… när de stärks som människor. Det är det viktigaste! ” 

 

På samma gång menar lärare att engagemanget i eleverna även kan vara påfrestande och 

frustrerande. Det är en stor utmaning, anser de, att lyckas… 

II: ”… möta varje barn på deras nivå… ge dem olika uppgifter och försöka anpassa… 

hela tiden.  De’ e’ svårt!”  

 

En lärares engagemang måste dessutom ha gränser, för att en lärare ska kunna bevara 

välbefinnandet, anser lärare. Att t ex ge sig in i elevens hemmiljö, och engagera sig för 

att förbättra den, ingår inte i lärarens uppdrag, menar de.   

I: ” Jag får istället se till att de har de så bra som möjligt i skolan… hos mig.  Man 

måste sätta gränser för sitt engagemang.”   

 

Jag låter följande citat avsluta detta avsnitt.  

IV: ”Så har år lagts till år. Att lära känna elev efter elev, att se den ena efter den andra 

lyckas utifrån sina förutsättningar, den GLÄDJEN är den viktigaste faktorn till 

hållbarheten i yrket”  

 

5.2 Hälsofrämjande faktorer har undersökts  

  

I detta kapitel återges de svar som lärare och skolledare framfört i enkäten med riktade 

öppna frågor. De faktorer som berörs i enkäten är:  

 

 fysisk och mental hälsa (individnivå) 

 relation till eleverna (gruppnivå) 

 relation till kollegor (gruppnivå) 

 verksamhetsutveckling (org. nivå) 

 ledarskap (org. nivå)  

 

I detta avsnitt redovisar jag lärares och rektorers resonemang kring dessa faktorers 

eventuella samverkan med deras välbefinnande och hållbarhet. 

  

För att säkra lärare och skolledares anonymitet, men ändå ge möjlighet att ”lära känna” 

dem, benämns lärare1 på skola A (A1). Samtliga rektorer benämns B. 
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5.2.1 Fysisk och mental hälsa 
 

I detta avsnitt redovisar jag resultat som berör lärarnas resonemang kring vilka faktorer 

som kan tänkas bidra till att stärka deras fysiska och mentala hälsa.  Precis som jag 

tidigare nämnt är det ett stort antal faktorer som påverkar välbefinnandet. Efter 

genomförd analys framgår det en stor variation i resultatet. Under bearbetning av 

insamlad data träder ett antal faktorer fram som extra betydelsefulla. Jag bygger detta på 

att mer än hälften, av lärare och skolledare, nämner dem som viktiga. Dessa tre faktorer 

är fysisk aktivitet och kost, att finna balansen och att tillåta sig själv att känna sig nöjd.  

 

Fysisk aktivitet och kost  

Lärare och skolledare är överens om sambandet mellan fysisk aktivitet och mental hälsa. 

Nio anser att det är viktigt med den egna motionen för att nå ett allmänt välbefinnande. 

Det ligger på det egna ansvaret att skapa eller upprätthålla den fysiska hälsan och att 

därmed ta hand om sig själva, menar de.    

R: ”Det fysiska hänger på individen.” 

A2: ”Jag mår bra när min kropp är stark och när jag har ett inre välbefinnande” 

D1: ”Jag mår bra av att vara ute i naturen, att styrketräna och sporta och gå längre 

sträckor, runt en mil. Endorfinerna måste få spelrum.” 

  

Att friskvårdtimmen togs bort, var synd, påpekar en lärare. Lärare och skolledare menar 

att det inte alltid är så lätt att se till sin hälsa på det sätt de önskar. Att äta rätt är inte 

heller alltid lätt, menar en del.   

R: ”Min fysiska hälsa kan jag påverka själv genom att vara medveten om hur jag lever. 

Jag kan veta det rent teoretiskt men inte alltid omsätta det i praktiken.” 

D2: ”Jag slarvar med den fysiska aktiviteten som jag såväl vet att jag behöver. Jag 

promenerar tre-fyra dagar i veckan, det är allt. ” 

D1: ”Att äta sig nöjd men inte proppmätt är väl något man kan ha som rättesnöre, men 

kan vara svårt att hålla” 

 

Att finna balansen 

Kernell (2002) är författare till boken ”Att finna balansen”. Det visar sig i min 

undersökning att det är en betydande förmåga att besitta som lärare eller skolledare; att 

lyckas finna balansen. Resultatet i min undersökning visar hur avgörande det är att 

lyckas finna balansen i livet, för att kunna må bra. Lärare och skolledare nämner tre 

områden där balansen är önskvärd.  

 

För det första gäller det att inte ta på sig för mycket arbete; att kunna sätta gränser. 

Resultatet pekar på hur viktigt det är att anpassa arbetsuppgiften efter arbetstiden. Flera 

nämner hur detta minskar stress.     

D1:”… kunna säga ja eller nej, när så behövs, för att balansen inte ska bli fel. Här 

gäller det att känna av sina förmågor och gränser och sin kropp.” 

 

Samtidigt är detta inte helt lätt, menar en lärare som är väl medveten om betydelsen av 

att säga nej för att inte bli överbelastad: 
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R: ”Det är svårt i lägen då det är mycket att göra och arbetsuppgifter pockar på från 

alla håll” 

 

För det andra visar resultatet på betydelsen av att finna balansen mellan arbete, fritid och 

vila. Det gäller att skilja på arbete och fritid och inte ta med sig jobbet hem. Det är av 

stor betydelse att ge sig tid till andra aktiviteter på fritiden menar lärare och skolledare. 

Resultatet visar på betydelsen av att spendera tid tillsammans med familj och vänner för 

att själv må bra. Här spelar planering en stor roll, anser de. Lärare påpekar hur viktigt det 

är att sätta tidsmässiga gränser för arbetet och att planera för att… 

D3: ”…hinna göra roliga saker med familj och vänner ”. 

D1: ”Självklart är familjen och vänner mycket viktiga i livet - kärlek, närhet och 

vänskap. Man behöver det för att må bra.” 

 

För det tredje pekar resultaten på betydelsen av att unna sig lugn och ro, när så behövs, 

och ge sig själv möjlighet att varva ner. Det är viktigt att ta tid för sig själv, tid för 

reflektion och tid för vila, visar resultatet. En lärare lyfter betydelsen av ”time out” 

under skoldagen, då läraren får möjlighet att ”pusta ut”. Det föreslås att det på varje 

skola ska finnas en riktig säng där lärare kan ta sig en ”powernap” (en snabbtupplur).  

Lärare som är trötta behöver tid för återhämtning. De uttrycker behovet av…  

C4: ”… stunder av ensamhet för att bara vara och ladda ’frökenbatterierna’. ” 

 

I samband med detta är det tre lärare eller skolledare som nämner betydelsen av god 

sömn och ger följande tips: 

D3: ”Se till att skapa möjligheter att sova bra dvs ingen dator efter 20, lägga sig efter ca 

16 h vaken tid”. 

 

Nöjd med sig själv och med varandra 

Resultatet visar på att det finns ett samband mellan välbefinnande och att känna sig nöjd 

och tillfreds med sitt arbete. Lärare och skolledare visar på betydelsen av att det man gör 

ska kännas betydelsefullt och uppskattat, och att välbefinnandet ökar då man ställs inför 

utmanande uppgifter.  

 

Men det krävs mod för att våga känna sig nöjd, anser en lärare. Detta gynnas av en miljö 

där människor är måna om varandra och ”ser varandra”, menar de. De nämner hur 

viktigt det är att tänka positivt om varandra och se möjligheter istället för svårigheter. De 

lyfter betydelsen av att få feedback, att bli behandlad med respekt och att ha ett 

tillåtande förhållningssätt.  

B3: ”Jag mår bra av arbetskamrater, och skratt, det gör vi ofta. Vi är måna om 

varandra och det är tillåtet att ha ’down’ dagar. Det gör att man inte behöver spela 

’duktig’ och lycklig jämt. Det är viktigt!  

 

Att vara nöjd handlar också om att ha tillit till sin didaktiska förmåga, anser ett antal 

lärare. En skolledare påpekar betydelsen av att lita på lärarens förmåga, och att 

uppmuntra läraren själv, att ha tillit till sin egen inre förmåga att undervisa.  

R: ”Det viktiga är att det som läraren känner som en bra pedagogik är det den får 

utöva.”  

C1: ”att t ex tvingas in i en speciell pedagogik fungerar inte alls.” 
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5.2.2 Relationer till eleverna 
 

I detta avsnitt redovisar jag resultatet som berör frågan hur en lärares välbefinnande 

påverkas av relationen till eleverna.  

En god kontakt med eleverna är, enligt resultatet, en hälsofrämjande faktor. De flesta 

lärarna anser att relationen har en mycket viktig påverkan på deras välbefinnande. Om 

 t ex en konflikt inte är löst, påverkar det lärarens välbefinnande negativt.   

 

En lärare säger att relationen med eleverna endast påverkar läraren ”ganska mycket”. 

 

Lärare känner sig nöjda och tillfreds då de ser elevers engagemang, vilja och utveckling. 

Förtroende, trygghet och elevutveckling är de begrepp som lyser igenom i 

undersökningen. Resultatet pekar på hur eleven och läraren har en ömsesidig inverkan 

på varandra.  

D2: ” Jag är väldigt beroende av att relationen till eleverna fungerar väl.” 

B2: ”En god relation lyfter både den vuxne och eleven.” 

  

Förtroendefulla relationer och trygghet  

Lärare menar att det infinner sig ett lugn i klassrummet, eleverna blir trygga med läraren 

då läraren mår bra.  En lärare menar att hennes/hans välbefinnande påverkas 

”Naturligtvis, jättemycket” av relationen till eleverna och uttrycker sig på följande sätt: 

B3: ” Skulle jag känna att jag inte har förtroende, relation till eleverna, utan kanske 

uppleva dem som hot skulle jag inte kunna göra mitt jobb; inte må bra!”  

 

Det anser att relationsskapande; skapande av förtroendefulla relationer, är grunden man 

bygger på. Därför är det viktigt att aktivt arbeta på att skapa goda relationer med 

eleverna, anser de. Relationer präglas då av ömsesidig respekt och tillit och det skapas 

en trygg anda i klassrummet, menar de. Likaså är förståelsen för varandra viktig. 

C3: ”Viktigt att ha bra och positiva relationer till eleverna för att man ska orka och 

känna inspiration” 

C4: ”Om inte min relation med eleverna är god blir det ingen god kvalité på 

undervisningen. Eleverna ger mig energi och inspiration. Jag älskar eleverna, det är ju 

därför jag valt yrket!”  

 

Genom att skapa en trygg anda i klasserna kan man försöka arbeta förebyggande, så att 

negativa situationer inte uppstår, menar en lärare, och fortsätter: 

C3: ”… eller om de gör det, kan hanteras snabbt på ett lösningsfokuserat sätt”  

 

Utveckling 

Lärare uttrycker vilken betydelse det har, för deras tillfredsställelse och välbefinnande, 

att se elevers utveckling. Lärare menar att när mål och ambitioner på varje elev uppnås, 

och när de ser att utvecklingen går framåt då känner de ”en enorm tillfredsställelse”. 

En lärare uttrycker sig på följande sätt: 

D1: ” … det finns inget som går upp emot glädjen av att se att eleverna är positiva och 

responsar bejakande på det man gör. Att se att de förstår ex ett svårt matteproblem gör 

mig upprymd.” 
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Resultatet visar på betydelsen av att lyssna in eleverna, ta del av deras utvärderingar och  

D2: “… förändra så att utveckling sker” 

  

5.2.3 Relationer i kollegiet! 
 

Det resultat som erhållits visar på betydelsen av goda relationer i kollegiet för att en 

lärare ska må bra och kunna utföra ett bra arbete. Det framgår samtidigt att goda 

relationer till lärarna i kollegiet inte är en självklarhet. Trygghet, öppenhet och stöd är 

uttryck som är återkommande i resultatet. Flertalet lärare gör tydliga kopplingar mellan 

skolans sociala hälsa och det pedagogiska arbetet.  

 

Ett positivt arbetsklimat 

Uppmuntran, stöd och bekräftelse är viktiga faktorer i ett fungerande kollegium anser 

flera lärare, som menar att ett bra socialt arbetsklimat är en grundförutsättning för att 

orka vara en engagerad lärare, med hög hållbarhet. Tryggheten uppmärksammas av flera 

lärare som menar att lärare gör ett bättre jobb, och att de trivs bättre, när de känner sig 

trygga. En lärare uttrycker det som ”att det blir ringar på vattnet” då ett positivt 

arbetsklimat infinner sig. De anser det viktigt att ha ett öppet klimat i kollegiet, med 

”högt i tak” som präglas av ett tillåtande förhållningssätt. Att dessutom skratta mycket 

tillsammans gynnar arbetsmiljön, anser ett par lärare.   

B1: ” Har man roligt i arbetslaget smittar det av sig på barnen. Det finns i luften.”   

C6: ”Ett bra arbetskollegium, där man känner att man stöttar varandra, är en 

grundförutsättning för att man ska orka vara en engagerad lärare även när det känns 

tungt”. 

C3: ”Uppmuntran, stöd och bekräftelse gör att man orkar ge mera till eleverna. 

Trygghet och trivsel gör att man vill stanna kvar på sin arbetsplats.”  

B3: ”Både barn och vuxna har rätten att lyckas och att misslyckas utan att tryckas ner”.  

 

Inte alltid enkelt! 

Goda relationer i kollegiet är inte en självklarhet, framgår det i undersökningen, 

samtidigt som betydelsen av detsamma lyfts. Lärare menar att tråkig stämning och 

dåliga relationer kan ha en förödande effekt på verksamheten och på välbefinnandet.  

D1: ”När energin läggs på negativa saker stannar utvecklingen och glädjen försvinner” 

 

Lärare betonar vikten av att behandla varandra med respekt även om man har skilda 

åsikter vad det gäller pedagogik, eller andra frågor. Lärare behöver inte tycka lika i alla 

frågor så länge barnets bästa är i fokus, menar de. 

C4: ”Det är ju trevligare och roligare med goda relationer, så klart! Men ibland kan 

lärare se väldigt olika på undervisning o.s.v. Det viktiga är att det finns en respekt 

sinsemellan.  Sen får man välja att lägga energin på undervisning och elever. Det är ju 

det viktigaste! Och sedan långsiktigt jobba på goda relationer i kollegiet” 

 

För att få goda relationer, behöver det ges tid till relationsbygget, är det ett antal lärare 

som påpekar. Resultatet visar på att det inte alltid ges eller tas tid till att utveckla 

närmare relationer. En del lärare känner att det ibland kan bli ensamt, eller att de inte har 
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någon att dela sina tankar och åsikter med.  Samtidigt är det en lärare som uttrycker att 

han eller hon inte är beroende av mängden människor, utan snarare… 

D2: ”… att fåtal goda relationer kan möjliggöra och utveckla det pedagogiska arbetet”. 

 

 

5.2.4 Verksamhetsutveckling 
 

De resultat som redovisas här beskriver hur lärare upplever det laddade ordet 

verksamhetsutveckling. Av de flesta upplevs verksamhetsutveckling som något positivt 

och nödvändigt. En lärare upplever ordet verksamhetsutveckling som ”anonymt och 

utan själ”.  

 

Resultatet visar på betydelsen av att dels vilja, och att våga, förändra och utveckla. 

Dessutom framkommer ett antal viktiga faktorer, som behöver ingå i verksamheten, för 

att utvecklingen ska upplevas positiv.   

 

Att vilja och att våga 

Verksamhetsutveckling anses av vissa lärare vara något som ständigt pågår och som de 

upplever mycket positivt. Det handlar om att sträva framåt, menar flera lärare. I denna 

utveckling ingår förändring av arbetslag, omfördelning av barngrupper, influenser av 

olika pedagogiker, kompetensutveckling osv. De nämner hur viktigt det är att vilja ta till 

sig ”nya saker” och att välkomna forskningen in i skolans värld.  I denna utveckling är 

det väsentligt att … 

B2: ”… både vilja och att våga förändra i en verksamhet även om man tyckt att tidigare 

beslut var bra när de togs” 

 

Faktorer som gynnar utvecklingen 

Flera lärare lyfter vikten av att få känna sig delaktiga i processen och menar att en 

gynnsam utveckling är beroende av goda och trygga relationer mellan kollegiet och 

rektor. Det är viktigt att utveckling och omorganisation inte pågår parallellt, hela tiden. 

En tydlig ledning gynnar utvecklingen, anser de. Det är även väsentligt att lärarens och 

elevernas behov styr förändringen och utvecklingen istället för yttre krav. Detta 

förebygger ”utvecklingsutmattning”, anser ett antal lärare. Här följer en sammanfattning 

av lärarnas förslag på utvecklingsfaktorer:    

 C3. ”Verksamhetsutveckling upplevs positivt om skolpersonalen får vara 

delaktig och att ledningen lyssnar på personalen. En utveckling ska ske 

successivt, i små steg, under en längre tid” 

 D2: ” Verksamheten måste få ’landa’  för att kunna utvecklas och vi anställda 

måste få känna  trygghet i det vi gör.  

 D3:” När en ny organisation inte hinner ’sätta sig’  innan nästa ska skapas då 

blir jag trött. Då händer det att jag deltar med minsta möjliga insats för att 

spara på min egen ork, så det räcker till det jag tycker är viktigare d.v.s. oftast 

mina studenter eller min familj”.  

 C6: ”En utveckling av verksamheten är bra om den är pedagogiskt försvarbar 

och inte bara ett sätt att effektivisera och minska kostnader”. 
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5.2.5 Ledarskap 
 

Jag kommer här att redovisa de resultat som berör lärares önskemål på hur de vill att 

skolledare ska bidra till att skapa en hälsofrämjande miljö på skolan. Även skolledarnas 

svar redovisas där de beskriver vad de ser som sin uppgift i ett hälsofrämjande 

utvecklingsarbete. Det som framträder i lärarnas svar, som mest betydelsefullt är för det 

första att rektor är tydlig och för det andra att rektor ”ser” läraren. Detta 

överensstämmer, till stor del, med hur skolledare ser på sin uppgift att främja en 

hälsosam miljö på skolan.  

 

Under respektive underrubrik framgår, till att börja med, lärarnas resultat, följt av en 

sammanfattning av skolledarnas svar. 

 

Tydligt ledarskap 

Det framgår i undersökningen att lärare efterfrågar skolledare som ger raka svar; 

tydlighet visar sig vara väsentligt. De uttrycker betydelsen av mål- och visionsdokument 

och i vissa fall, avsaknad av dessa. Lärare menar att det är rektors uppgift att skapa goda 

förutsättningar för läraren att kunna utföra ett gott arbete. Rektors uppgift är enligt en 

lärare att:   

C6: ”… skapa förutsättningar för en arbetssituation som man känner att man klarar av. 

Ge ramar, men samtidigt utrymme för att pröva egna idéer.” 

 

Det anses också av lärare positivt, att rektor bidrar till hälsofrämjande aktiviteter och att 

skolledare har en transparent beslutorganisation. Det ligger dessutom på skolledares 

ansvar, menar lärare, att dels avsätta tid för samarbete i kollegiet och tid för 

reflekterande samtal samt avsätta tid för gemensamma upplevelser, utflykter och roliga 

saker. 

C3: ”Delaktighet, tydlighet, skapa tid för samtal och planering i personalgruppen.” 

 

De svar som erhållits av skolledarna kan sammanfattas enligt följande: 

De ser sig själva som en del i arbetet i samverkan med andra och ser det som sin uppgift 

att stötta dem som är i behov av stöd. Det är enligt dem deras uppgift att bidra till en 

positiv stämning i arbetslaget och menar att det är viktigt att personalen ”… trivs med 

vad de gör”. Vidare lyfter de betydelsen av att personalen får stort inflytande och att det 

finns ett ”lärande förhållningssätt” på skolan. Det framgår vidare i undersökningen att en 

skolledare ser det som sin uppgift att vara med och skapa en verksamhet som präglas av  

R: ”… att fokusera mera på lösningar än att se hinder både vad det gäller pedagogik 

och organisation”. 

   

Ser personalen 

Det visar sig i undersökningen att flertalet lärare anser det viktigt att skolledare ser sin 

personal, visar förståelse, är närvarande och uppmärksam. Lärare uppskattar då rektor 

uppmuntrar dem och ”pushar” dem framåt. Dessutom visar det sig betydelsefullt att ha 

en rektor som är lyhörd för lärarens önskemål, är bekräftande och ser till att alla lärare 

syns. En lärare sammanfattar på följande sätt hur han eller hon menar att skolledare kan 

bidra till att skapa en hälsofrämjande miljö på skolan: 
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B1: “Vara lyhörd för personalens önskemål, ha förtroende för det pedagogiska arbetet, 

vara tillgänglig i ’vardagen’, se personalens insatser och veta vad som pågår i huset, 

hålla sig ajour med det som fungerar eller barn som har bekymmer, vara tydlig med 

sina åsikter och vara den som ’ styr skeppet’” 

 

Här följer en sammanfattning av skolledarnas tankar kring betydelsen av att ”se varje 

lärare”: 

 

Skolledare anser det viktigt att ha en tillåtande atmosfär där allas åsikter får komma 

fram, även om de inte överenskommer med andras. De poängterar betydelsen av att 

skapa en atmosfär där varje individ kan… 

R:  ”… vara trygg med att kunna föra fram raka kanske obekväma synpunkter och få 

dessa diskuterade.  Att kunna skilja på person och sak är kanske det allra viktigaste”.  

R: ”Både barn och vuxna betraktas som kompetenta människor vars erfarenheter och 

åsikter är värdefulla.. 

 

En skolledare sammanfattar sin uppgift som skolledare, i ett hälsofrämjande arbete på 

skolan, på följande sätt:  

R: “Att vara hygglig helt enkelt och bry sig om”. .  
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6 DISKUSSION 

 

Som blivande lärare står vi inför uppdraget att ge alla barn goda förutsättningar till 

harmonisk utveckling (Utbildningsdepartementet, 1994), men det ska inte behöva ske på 

bekostnad av lärarens eget välbefinnande. 

 

Min avsikt med denna studie har varit att identifiera och belysa ett antal hälsofrämjande 

faktorer. Min förhoppning är att min studie ska medverka till ökad förståelse av 

begreppen: lärarens välbefinnande och hållbarhet.   

 

Det har varit en spännande resa! Längs vägen har jag mött skolledare och lärare som 

villigt delat med sig av sina erfarenheter och tankar. För detta är jag mycket tacksam.  

 

Jag kommer i diskussionen att utgå från en metafor vilken jag beskriver på följande sida.  
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6.1 Behåll glöden! 

 

För att få en eld att brinna behövs tre faktorer. Om en uteblir är risken stor att elden 

slocknar; faktorernas samverkan bidrar till att elden brinner. De tre faktorerna är vedträ, 

värme och syre och symboliserar i tur och ordning fysisk och mental hälsa (individnivå), 

social hälsa(gruppnivå) och hälsosam organisation (organisatonsnivå). Dessa tre faktorer 

kan kopplas till upplevd ork, glädje och engagemang. Jag låter elden, i denna metafor, 

symbolisera lärarens välbefinnande och hållbarhet.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                                                                                                            Galovan, 2008 

 

Jag kommer att utgå från modellen ovan, under följande diskussion. Modellen kan ses 

som kapitlets disposition. Med hjälp av metaforen ämnar jag belysa de viktigaste fynd 

och resultat som berör hälsofrämjande faktorer.  

 

Men först reflekterar jag kring utförandet av denna studie.  

 

 
Välbefinnande och hållbarhet 

    Harmonisk utveckling 

 

     

 

VEDTRÄ 

     ork 

Fysisk hälsa,  
          livsstil Mental hälsa 

Social hälsa 

Förtroendefulla 

relationer… 

 

VÄRME 

 glädje 

     SYRE 

engagemang 

Verksamhets- 

utveckling 
    Ledarskap 

Tillit,  
till egen 

didaktisk 

förmåga  

 

Fysisk aktivitet Avkoppling, 
Familj o vänner  

… i kollegiet … i klassrummet 

Organisation 
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Jag valde att utgå från ett salutogent perspektiv, vilket innebär att jag utgår från det som 

främjar hälsa och välbefinnande. Kanske studien hade kunnat ge, en djupare förståelse 

av begreppet välbefinnande, om hälsofrämjande faktorer speglats med de faktorer som 

motverkar välbefinnande. De lärare och rektorer som bidragit till denna studie, med sin 

kunskap och erfarenhet, har samtliga en positiv inställning till sitt yrke. Det skulle ha 

varit intressant, men samtidigt mer komplicerat, att genomföra en studie med lärare och 

skolledare som upplevt t ex utbrändhet, och låta dem beskriva de faktorer som kan 

tänkas ha orsakat eller kunnat motverka deras utbrändhet.  

 

Då jag tittar i backspegeln ställer jag mig frågan om det räckt med att utföra endast en av 

undersökningarna. Å ena sidan inser jag att mängden information, som insamlats genom 

endera undersökningen, varit tillräcklig. Till följd av att jag utförde två undersökningar 

är både metod- och resultat- och diskussionskapitlen långa, vilket inte är en fördel för 

studiens hanterbarhet. Jag tar detta med mig som en lärdom. Å andra sidan stämmer de 

data som erhållits, dels genom de helt öppna intervjuerna, samt genom enkäten, väl mot 

studiens syfte. Resultat från undersökningarna bekräftar och kompletterar varandra.  

 

I detta sammanhang vill jag nämna att denna studie haft betydelse för min egen 

förståelse av hur jag ska befrämja eget välbefinnande och hållbarhet, som blivande 

lärare. Första steget är ökad förståelse, andra steget är utveckling.     

 

 

6.2 Hälsofrämjande faktorer 

 

Eld behöver ett antal faktorer för att kunna brinna. På samma sätt behövs ett antal 

faktorer, för att få lärarens ”glöd att brinna”. Denna studie har syftat till att kartlägga och 

undersöka ett fåtal av dessa faktorer.  

 

Efter genomförd litteraturanalys valde jag att belysa ett fåtal hälsofrämjande faktorer i 

bakgrunden. Det visar sig att de faktorer som identifierades genom den helt öppna 

intervjun till stor del samstämmer med dessa faktorer. Detta är intressant anser jag med 

tanke på att intervjupersonerna inte var insatta i de fynd jag gjort i den vetenskapliga 

litteraturen. Nämnas bör att jag under intervjutillfället var medveten om att inte ställa 

några ledande följdfrågor. Mina resultat bekräftades av de svar som jag erhöll genom 

enkätundersökningen.  

 

Identifierade och undersökta hälsofrämjande faktorer är: 

 Livsstilsfaktorer, fysisk och mental hälsa 

 förtroendefulla relationer, social hälsa 

 verksamhetsutveckling   

 skolledning 

 

Eftersom denna studies resultat visar på betydelsen av dessa faktorer, vilket väl följer de 

resultat som tidigare redovisats i bakgrunden, skulle man kunna dra följande möjliga 

slutsatser: Det är meningsfullt att lärare och skolledare får goda förutsättningar att 
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påverka dessa faktorer eftersom de visar sig samverka med hans eller hennes 

välbefinnande och hållbarhet. 

 

I tur och ordning kommer jag nu, med hjälp av metaforen, göra en ansats att föra en 

diskussion kring ovannämnda faktorer. De sistnämnda faktorerna verksamhetsutveckling 

och skolledning kommer att diskuteras gemensamt under rubriken ”Utveckling och 

ledarskap”.   

 

I slutet av respektive avsnitt gör jag en kort sammanfattning. Denna följs av eventuella 

förslag på framtida undersökningar.   

 

6.2.1  Den egna livsstilen - ”Finn ditt vedträ!” 
 

För att bevara elden brinnande behöver man lägga på mer ved. Med detta i åtanke blir 

det intressant att koppla metaforen till läraren välbefinnande. Vedträet kan representera 

lärarens egen livsstil. Vad är ditt vedträ? Vad får din eld att brinna? Den egna livsstilen 

visar sig, enligt studiens resultat, ha stor inverkan på lärarens fysiska och mentala hälsa. 

Detta samstämmer med de resultat som framkommer i bakgrunden.  

 

I undersökningen framkommer ett antal betydelsefulla livsstilfaktorer som har en positiv 

inverkan på lärarens fysiska och mentala hälsa. Några av dessa är fysisk aktivitet, fritid, 

avkoppling, familj och vänner och tillit till egen didaktiska förmåga. Dessa 

överensstämmer väl med tidigare studiers resultat, där de betonar vikten av att finna en 

sund balans mellan dessa faktorer för att främja välbefinnande (Turunen, 2006; 

Backman, 2000; Holmes, 2004).  

  

Eftersom ett stort antal lärare och skolledare i min studie lägger tonvikten på fysisk 

aktivitet, för att uppnå välbefinnande och hållbarhet, diskuteras denna faktor mer 

djupgående i detta avsnitt. Detta med uppbackning av Backman (2000) och Holmes 

(2004) som i sina forskningsresultat lyfter fördelarna och betydelsen av daglig fysisk 

aktivitet.    

 

Fysisk aktivitet… och avkoppling 

Denna studies resultat visar på att lärare och skolledare är överens om att det infinner sig 

ett samband mellan fysisk aktivitet och mental hälsa. Detta är något som rapporten 

”Motion och idrott – fördelar eller faror för hälsan” lyfter som betydelsefullt 

(Nationella Folkhälsoinstitutet, 2006).  

 

Efter att ha jämfört denna studies resultat, med tidigare forskning, framkommer ett 

dilemma.  I bakgrunden lyfter å ena sidan Backman (2000) och Wiklund och Åhström 

(2007) betydelsen av att både individen och organisationen ansvarar för att främja 

lärarens fysiska hälsa. Å andra sidan visar det erhållna resultatet från min undersökning 

på att lärare endast ser det som sitt eget ansvar.  Flertalet lärare och skolledare uttrycker 

samtidigt sin frustration över hur otillfredsställda de är med det sätt på vilket de främjar 

sin fysiska hälsa. Turunen (2006) belyser dels betydelsen av att skolledare ger lärare 

möjlighet att delta i hälsofrämjande aktiviteter, och att skapa goda förutsättningar för 
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ökad fysisk aktivitet bland lärarna. Samtidigt menar han att läraren har huvudansvaret 

för sin egen hälsa.  

 

I ännu ett avseende skiljer sig tidigare studiers resultat med resultatet i denna studie. Det 

berör avkopplingsfaktorn. I de resultat som erhölls genom denna studies båda 

undersökningar var det endast en lärare som nämnde betydelsen av tid för återhämtning. 

Detta kan speglas mot Gustavssons (2007) rapport, där det framgår att lärare är en av de 

mest utsatta yrkesgrupper när det gäller långtidssjukskrivning på grund av psykisk 

ohälsa. Tidigare forskning betonar vikten av mental avspänning och avkoppling 

(Backman, 2000). Det är minst lika viktigt för lärarens och skolledarens välbefinnande 

som daglig fysisk aktivitet (a.a.). Turunen (2006) och Joelson (2001) lyfter betydelsen 

av att lärare och skolledare tar sig tid för återhämtning och vila för att främja 

välbefinnande och hållbarhet. 

 

Slutsats 

Genom att se på problemet utifrån två perspektiv, forskningens och verksamhetens, ger 

det mig en möjlighet att utifrån en helare bild upptäcka eventuella lösningar och dra 

möjliga slutsatser:   

 

För det första gynnas lärarens fysiska och mentala hälsa av att ingå i en verksamhet där 

skolledaren bedriver ett hälsofrämjande arbete där både fysisk aktivitet och tid för 

återhämtning ingår. Vikten betonas av att det både är organisationens och individens 

ansvar att befrämja lärarens välbefinnande. Skolledares uppbackning är betydelsefull. 

 

För det andra har läraren det största ansvaret att vårda sin kropp och själ. Varje lärare har 

möjlighet att stanna upp ett tag och ställa sig frågan: ”Vad är mitt vedträ? Vad får min 

eld att brinna?” För att kunna ta hand om, och undervisa, framtidens medborgare måste 

läraren börja med att ta hand om sig själva till både kropp, själ och ande, som en lärare 

uttryckte det. 

 

Framåtblick 1 
Ett förslag på vidare forskning är att undersöka det eventuella sambandet mellan 

kollegiets välbefinnande och skolledarens hälsofrämjande arbete. Det vore intressant att 

anlita hälsoinspiratörer på ett antal skolor; t ex idrottslärare, och undersöka huruvida 

detta skulle bidra till att främja lärarens och skolledares välbefinnande och hållbarhet.  

 

Framåtblick 2 

Med tanke på att fysisk aktivitet lyfts fram som en hälsofrämjande faktor, både i 

bakgrunden och i resultatet, är sannolikheten stor att den har betydelse för lärarens och 

skolledarens välbefinnande och hållbarhet.  

 

Med tanke på att betydelsen av tid för avkoppling och vila betonas i bakgrunden, men 

knappast nämns i denna studies resultat, skulle det vara betydelsefullt för lärarens och 

skolledarens välbefinnande och hållbarhet att viloaspekten lyfts. Det vore tex intressant 

att undersöka hur avkoppling skulle kunna framhållas i lärarutbildningen som en faktor 

som gynnar lärarens hållbarhet. Det vore fördelaktigt för framtida 

verksamhetsutveckling, inom både högskola och skola, om samtliga nyutexaminerade 
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lärare är medvetna om betydelsen av att vårda den fysiska och mentala hälsan när de 

kommer ut i ”verkligheten”. 

 

Högskolans Lärarutbildning kan tänkas vara en effektiv bidragande faktor till att 

befrämja framtida lärares långsiktiga välbefinnande och hållbarhet. Ett förslag kan 

tänkas vara att erbjuda t ex livsstilskurser. ”Sund livsstil! Hur befrämjas lärarens 

välbefinnande och hållbarhet?” skulle kunna tänkas vara namnet på en framtida delkurs 

på lärarprogrammet.  

 

6.2.2 Förtroendefull relationer -  ”Värm dig vid brasan!” 
 

Värme behövs för att elden ska brinna. Värme symboliserar i denna diskussion social 

hälsa. Den uttrycker sig dels genom relationer i klassrummet samt relationer i kollegiet. I 

detta avsnitt diskuterar jag de olika relationernas samverkan med lärarens välbefinnande 

och hållbarhet. Relationen till skolledning berörs i ett senare avsnitt. 

 

Förtroendefulla relationer i klassrummet 

På samma sätt som värme är en nödvändig faktor för att elden ska brinna kan goda 

relationer i klassrummet skapa en värme och en trygg miljö där både lärare och elever 

har möjlighet att uppleva välbefinnande. Att sitta runt en sprakande eld och känna 

värmen är en metafor för vad som kan upplevas i ett klassrum.  

 

Förtroendefulla relationer är en bidragande faktor till att läraren orkar behålla glöden. 

Detta framkom i denna studies resultat, vilket visar på betydelsen av att skapa goda 

relationer med varje elev. Det är grunden som undervisning byggs på, anser lärare. Då 

läraren har en förtroendefull relation med eleven skapas en trygg miljö, vilket gynnar 

elevens utveckling i skolan.  I denna miljö behandlar lärare och elever varandra med 

ömsesidig respekt . Detta framkommer i min studie vilket bekräftar vad tidigare studier 

kommit fram till. 

 

I ett klassrum som präglas av goda relationer, främjas något som Iselau (2006) kallar för 

en uppåtgående spiral. Deltagare i min studie menar att en lärares positiva inställning, 

till eleverna och till undervisning, medför positiva gensvar från eleverna, vilket i sin tur 

förstärker lärarens ork, glädje och engagemang. Bryk och Schneiders (2004) gedigna 

forskning visar att förtroendefulla relationer är tydligt kopplat till framgång både vad det 

gäller lärares och elevers harmoniska utveckling. Samtidigt menar de att förtroendefulla 

relationer inte löser allt. Det finn en annan sida på myntet. 

 

Enligt Vandenberghe och Hubermans (1999) studier är relationer till elever t ex en 

ledande orsak till att lärare upplever stress och frustration. Detta bekräftas av svar som 

framkommer i denna studies resultat. Resultatet visar på att en lärare som överengagerar 

sig i elever, lider stor risk för utmattning. Detta styrks av Kernell (2002) som påminner 

läraren om att finna balansen, i sitt engagemang för eleven.  Backman (2000) har i sina 

studier kommit fram till att intensiv känslomässigt engagemang, kombinerat med höga 

arbetskrav, kan leda till utbrändhet. Även i detta sammanhang lyfter hon betydelsen av 
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återhämtning. Hennes studier visar att återhämtning är en bidragande faktor till både 

välbefinnande och hållbarhet.  

  

Slutsats 

Förtroendefulla relationer i klassrummet bidrar till framgång vad det gäller lärares och 

elevers harmoniska utveckling. Både lärares och elevers behov måste beaktas i 

relationen, inte den enas på bekostnad av den andres.   

 

Förtroendefulla relationer i kollegiet 

Värme behövs även runt lärarlagets lägereld. Resultatet i denna studie, som berör 

betydelsen av förtroendefulla relationer i kollegiet, har en spridning.  

Å ena sidan visar det på betydelsen av att ha goda relationer till alla i arbetslaget för att 

uppleva välbefinnande. Å andra sidan menar andra lärare att det är fullt tillräckligt för 

välbefinnandet att ha en god relation till en kollega.  

 

På liknande sätt ser Backman (2000) och Timperley (2007) på relationer i kollegiet 

utifrån två skilda perspektiv. Timperley (2007) visar på betydelsen av kollegialt 

samarbete och påpekar samtidigt hur detta samarbete gynnas av att lärare känner sig 

trygga. Backmans studie visar att tid för gemensamma samtal tas av den egna tiden för 

återhämtning eller reflektion; ibland kan samarbete ske på bekostnad av lärarens eget 

välbefinnande. Detta överenskommer med de resultat som framkom i denna studie. 

 

I båda undersökningarna som jag genomfört i denna studie framkommer tydligt att det 

självklart inte går att alltid ha goda relationer med alla. Det som betyder mest är att ha 

ett fåtal kollegor med vilka lärare kan dela sina tvivel och osäkerheter. Detta är något 

som Vandenberghe och Hubermans (1999) studie lyfter som betydelsefullt för att främja 

lärarens välbefinnande och hållbarhet. Men att skapa ett ömsesidigt förtroende är 

samtidigt utmanande menar de.  Kollegor kan utgöra endera stödjande eller hotande 

faktorn för läraren eller skolledaren.  (Vandenberghe & Huberman, 1999 ; Bryk & 

Schneider, 2002).  

 

Ett positivt arbetsklimat präglas av uppmuntran, stöd och bekräftelse. Det bidrar till att 

lärare orkar ge mer till eleverna. Detta framgår i studiens resultat. Ännu en orsak till att 

läraren, enligt denna studie, upplever välbefinnande är att de känner sig accepterade och 

ingår i en gemenskap där lärarna ser och lyfter det positiva. Vandenberghe och 

Hubermans (1999) menar att en lärare kan fråga om råd utan att betraktas som 

misslyckad i förtroendefulla relationer. Denna studies resultat visar att det tar tid att 

bygga upp dessa relationer. Samtidigt framkommer i resultatet att det inte alltid ges eller 

tas tid till att utveckla närmare relationer.  

 

I båda undersökningarna visar resultatet på att skilda åsikter inom kollegiet, vad det 

gäller det pedagogiska arbetet, kan gynna undervisningen. Det är då viktigt att lärare 

samtidigt visar varandra respekt. Detta överensstämmer med vad Timperley (2007) 

kommer fram till i sina studier. Dessa visar på betydelsen av att låta lärare utmana sina 

egna föreställningar och tillsammans bygga upp en fördjupad förståelse för lärarens 

uppdrag.  
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Slutsats 

Det är inte självklart enkelt, men samtidigt nödvändigt, att bygga upp goda relationer 

med elever och lärare. Förtroendefulla relationer i skolan bidrar dels till att främja det 

egna välbefinnandet och hållbarheten samt att gynna möjligheten till harmonisk 

utveckling för både elever och lärare.   

 

Framåtblick 

Det framgår, i denna studie, att lärare kan uppleva det svårt, eller inte har fördelaktiga 

omständigheter, att tala om sina eventuella svagheter, misslyckanden eller brister. Med 

tanke på det vore det intressant att undersöka alternativa framkomliga vägar som leder 

till att trötta, utarbetade, ensamma eller frustrerade lärare får det stöd de förtjänar.      

  

6.2.3 Utveckling och ledarskap – ”Blås på elden, få den att brinna!” 
 

Genom att tillföra syre kan man få en tynande eld att blossa upp. Syre symboliserar i 

denna diskussion både verksamhetsutveckling och ledarskap. Skolledarens 

förhållningssätt och verksamhetens struktur kan vara faktorer som samverkar med 

lärarens välbefinnande i endera positiv eller negativ riktning. Om läraren bemöts av en 

skolledares äkta intresse i en fungerande verksamhet kan det tänkas att hans eller hennes 

inre glöd lyckas tändas.  

 

Detta avsnitt berör till att börja med verksamhetens inverkan på lärarens välbefinnande 

och hållbarhet. Därefter diskuteras hur lärare och skolledare ser på skolledarens uppgift i 

ett hälsofrämjande arbete.      

 

Välbefinnande och verksamhetsutveckling 

Verksamhetsutveckling är, enligt de svar som erhållits, en ständigt pågående process 

som av de flesta upplevs positivt för välbefinnandet. Enligt Vandenberghe och 

Hubermans (1999) forskning, stärker positiv och professionell utveckling lärarens 

självförtroende och känsla av framgång i karriären.  Samtidigt framgår i resultatet att 

överambitiös ansträngning till verksamhetsutveckling kan bidra till negativ stress. Detta 

är något som även tidigare forskning varnar för. 

 

Livslångt lärande 

Resultatet från denna studie visar på betydelsen av att vilja, och att våga, förändra och 

utveckla. Detta förhållningssätt gentemot utveckling förespråkas av Vandenberghe och 

Huberman (1999) som menar att skolan bör präglas av ett förhållningssätt där 

undersökande och experimenterande och självvärdering är en naturlig del av dagen.     

Det handlar, enligt denna studies resultat, om att sträva framåt och därmed välkomna 

forskning. Vandenberghe och Huberman (1999) har genom sin forskning kommit fram 

till att ”action research”, systemisk inre utvärdering, ger en ökad förståelse för, och 

eventuellt förbättringar av, den pågående undervisningen. På detta sätt ökar möjligheten 

att finna den bästa vägen för varje elev. (a.a.) 
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Hälsofrämjande utveckling 

I min studie kommer det fram ett antal faktorer, vilka lärare anser har inverkan på 

huruvida verksamhetsutveckling främjar välbefinnande och hållbarhet eller inte. Jag 

belyser här fem av dessa.  

 

För det första är det viktigt att lärare ges förutsättningar att vara delaktiga i processen. 

Detta är något som framkommer som betydelsefullt i Timperleys (2007) forskning. De 

menar att det är skolledarens uppgift att låta alla lärare känna sig inkluderade i 

processen. Vissa lärare i min studie anser samtidigt att delaktighet i beslutsprocessen kan 

upplevas stressande. Detta är något som Vandenberghe och Hubermans (1999) belyser. 

Å ena sidan ser de fördelarna med ett demokratiskt ledarskap, å andra sidan visar deras 

studie att det kan vara en orsak till upplevd stress hos lärare.    

 

För det andra betonas i min undersökning vikten av goda och trygga relationer för att 

verksamhetsutveckling ska ske. Bryk och Schneider (2002) bekräftar genom sin 

forskning detta samband som visar att förtroendefulla relationer inom skolan är den 

främsta tillgången vid elevens, lärarens och verksamhetens utveckling. 

 

För det tredje framhåller lärare och skolledare i min studie betydelsen av att sund 

verksamhetsutveckling ska styras av lärares och elevers behov och inte av yttre krav.  

Backmans (2000) forskning betonar vikten av att våga ifrågasätta motivet till utveckling. 

Om förändring genomförs främst för att spara pengar främjar det varken lärare, elev 

eller verksamhet (a.a.). 

 

För det fjärde visar resultatet på att utveckling och omorganisation inte bör pågå 

parallellt, eftersom det kan leda till utvecklingsutmattning. Backmans (2000) studier 

visar att ständig omorganisation kan leda till att skolan aldrig får möjlighet att komma i 

balans.  

 

Den femte faktorn, och den som de flesta lärare lyfter som mest betydelsefull är att 

skolledaren tar sin uppgift på allvar, att bidra till det hälsofrämjande arbete på skolan. 

Detta är något som Vandenberghe och Hubermans (1999) forskningsresultat betonar.   

Jag övergår därmed till att diskutera samverkan mellan skolledningens förhållningssätt 

och lärarens möjlighet till välbefinnande och hållbarhet i kommande avsnitt. Men först 

en slutsats 

 

Slutsats 

Verksamhetsutveckling kan samverka positivt med en lärares välbefinnande om läraren, 

för det första, har ett lärande förhållningssätt och, för det andra, ingår i ett lärarlag med 

trygga relationer. Utöver detta är det viktigt att läraren är delaktig i processen, att 

utvecklingsarbete styrs av lärare och elevers behov och slutligen och att det finns en 

skolledare som sätter elevens bästa först. 

 

Ledarskapets betydelse för läraren välbefinnande 

Jag vill här lyfta skolledares betydelse i en hälsofrämjande utveckling. Skolledares stöd 

och uppbackning, visar sig i denna studie, vara en avgörande faktor om ett 

hälsofrämjande arbete på skolan verkställs eller inte. Hälsofrämjande arbete kan tänkas 
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ha långsiktigt god effekt på flertalet områden. Då lärares välbefinnande gynnas, framgår 

det i bakgrund och resultat, att det har flera positiva effekter dels på individuell, 

organisatorisk samt ekonomisk nivå. Det gäller bara att skolledaren ser och prioriterar 

detta värdefulla arbete.   

 

I de svar som erhållits genom de helt öppna intervjuerna urskiljer jag två synsätt på 

samverkan mellan lärarens välbefinnande och skolledarens förhållningssätt.  

 

Enligt en uppfattning, som framkommer i denna studie, har skolledningen inte en 

nämnvärd inverkan på lärarens välbefinnande. Detta skiljer sig från vad som framgår i 

Vandenberghe och Huberman (1999) studie. Enligt dem är den påverkan, som 

skolledaren och organisationen har på lärarens välbefinnande, underskattad. Även 

Backman (2000) forskningsresultat visar på att ett aktivt ledarskap utgör en hörnsten i 

byggandet av en hälsofrämjande verksamhet.  

 

Enligt en annan uppfattning, som framkommer i denna studie, har skolledarens 

förhållningssätt avgörande inverkan på lärarens välbefinnande. Bryk och Schneider 

(2002) m fl. betonar i sina studier detta samband. Enligt denna studies resultat visar det 

sig att då skolledaren är lyhörd, visar att han eller hon bryr sig, förser med konkret hjälp, 

visar sig ha tillit till lärarnas pedagogiska förmåga och skapar goda förutsättningar för 

bra stöd, främjas lärarens välbefinnande.  

 

Backman (2000) bekräftar med sin forskning betydelsen av detta. Hon menar att 

skolledarens lyhördhet för lärarnas signaler är ovärderlig och kan förhindra att psykisk 

ohälsa leder till utbrändhet om skolledaren ingriper med konkret stöd. Vandenberghe 

och Huberman (1999) påpekar att det kan vara avgörande för elevens och lärarens 

välbefinnande, om stöd sätts in i rätt tid. Samtidigt poängterar Timperley (2007) att det 

inte räcker med att förse pedagogen med tid och resurser. Det handlar mer om vad och 

hur man gör med tiden och resurserna (a.a.).  

 

Dess förutom nämns i resultatet betydelsen av en närvarande skolledaren som 

uppmärksammar, bekräftar och ser varje lärare. Ett tydligt ledarskap med en transparent 

beslutsorganisation ger enligt resultatet goda förutsättningar för lärare att utföra ett bra 

arbete. Bryk och Schneider (2002) betonar betydelsen av att skolledare har en vision och 

tydligt definierar sina förväntningar. Vandenberghe och Huberman (1999) håller med, 

men påpekar samtidigt vikten av lärarnas delaktighet.   

 

Relationen mellan skolledare och kollegor, visar sig ha inverkan på relationerna i 

kollegiet, vilket i sin tur påverkar relationer i klassrummet. Detta enligt de svar som 

erhölls i denna studie. Detta stämmer väl överens med de resultat som redovisas i Bryk 

och Schneiders (2002) studie.   

 

Skolledare – en pedagogisk ledare 

Skolledarens främsta uppgift är, enligt denna studies resultat, att vara en engagerad 

pedagogisk ledare och inte endast administratör. Skolledaren ansvarar, enligt denna 

studie, för att dels bidra till att skapa goda förutsättningar för att lärare ska kunna utföra 

ett bra arbete, samt att bidra till att skapa ett gott samarbete i kollegiet. Enligt Bryk och 



 52 

Schneider (2002) är det viktigt att skolledaren sätter elevernas välbefinnande och 

utveckling framför eget eller politiskt intresse.  

 

Då en lärare bemöts av en skolledare, som inte tar sitt ansvar som pedagogisk ledare, 

kan det hota en lärares välbefinnande och hållbarhet. Det är viktigt, enligt denna studies 

resultat, att skolledare visar ett ärligt intresse för läraren, både som person och pedagog. 

Annars kan det leda till att läraren upplever frustration och utmattning, menar lärare i 

min studie.  

 

Tiden 

Tidigare diskuterades behovet av att avsätta tid för relationsbyggande. Enligt lärare, som 

ingick i denna studie, ingår det i skolledarens hälsofrämjande arbete att dels avsätta tid 

för reflekterande samtal, samt bidra till att hälsofrämjande aktiviteter planeras. 

 

Backman (2002) framför i sin studie att tiden för återhämtning minskas samtidigt som 

arbetskraven ökar. Enligt henne är detta något som skolledare måste vara vaksamma 

över, då de månar om sina lärares välbefinnande och hållbarhet.  

 

Skolledares syn på sin uppgift 

Skolledare som deltagit i denna studie ser det som sin uppgift att vara en bidragande 

faktor till att skapa en god stämning i kollegiet. Dessutom ingår det enligt dem i deras 

uppgift att skapa en miljö som präglas av ett lärande förhållningssätt med fokus på 

lösningar.  

 

Detta förhållningssätt gynnar, enligt Bryk och Schneider (2002) samt Vandenberghe och 

Huberman(1999), både lärarens och elevernas möjlighet till utveckling.  De betonar 

vikten av att lärare uppmuntras till att utveckla ett ärligt socialt stöd och därmed skapa 

en mer öppen attityd gentemot problemlösning.  

 

Skolledarna lyfter i denna studie betydelsen av att bidra till att det skapas en tillåtande 

atmosfär i kollegiet, där varje åsikt får komma fram. Detta överensstämmer med vad 

Bryk och Schneider (2002) framför i sin studie. Iselau (2006) kommer genom forskning 

fram till, att lärares möjlighet att bevara glädjen i att undervisa, samverkar positivt med 

ärlig kommunikation med skolledaren. Därutöver lyfter han betydelsen av att skolledare 

har insikt i vilken betydelse, lärarens lust att vara lärare, har för kunskapsutvecklingen 

på skolan. 

 

Slutsats 

Då en skolledare går in i sitt pedagogiska ledarskap, och visar lärare ett äkta intresse och 

omsorg, gynnar det lärarens välbefinnande. Skolledarens uppgift är att skapa goda 

förutsättningar för harmonisk utveckling för både lärare och elever. 

 

Framåtblickar 

Det har i denna studie visat sig att skolledaren har en mycket betydande och krävande 

uppgift. Deras välbefinnande, och hållbarhet, kan tänkas vara utsatt i dagens pressade 

samhälle. Det vore intressant att vidare undersöka på vilket sätt samhälle, huvudman, 



 53 

politiker kan bidra till att stötta skolledare i sin uppgift, så att han eller hon kan ägna sin 

tid åt pedagogiskt ledarskap och ha möjlighet att själv uppleva harmonisk utveckling.      

 

6.2.4 Äkta intresse för elev och undervisningsämnet 
 

I resultatet identifieras ytterligare två hälsofrämjande faktorer som inte framgår i 

bakgrunden. Den ena hälsofrämjande faktorn är att läraren har ett äkta intresse för 

människor och har förmåga att tycka om eleverna. Den andra är att läraren har ett äkta 

intresse för, och god kompetens i, de ämnen läraren undervisar i.  

 

Lärarens möjlighet till upplevt välbefinnande samverkar dels med att läraren väljer att 

bemöta varje elev med respekt och kärlek samt med att läraren har ett intresse för 

undervisningsämnet. 

 

Att lärare eller skolledare har förmågan att tycka om barn, och att läraren har god 

ämneskompetens, visar sig, enligt lärares åsikt dessutom vara betydelsefullt för 

elevernas möjlighet till harmonisk utveckling.  

 

Slutsats 

Lärare och skolledare som bemöter varje elev med respekt och kärlek kan tänkas gynna 

elevens möjlighet till harmonisk utveckling i skolan samt sitt eget välbefinnande.   

 

Framåtblickar 

Framtida forskning skulle vidare kunna undersöka det eventuella sambandet mellan 

elevens möjlighet till harmonisk utveckling i skolan och lärarens välbefinnande.   

 

 

6.3 Avslutande tankar, som sträcker sig framåt 

 

Min förhoppning är att detta arbete kan vara med och skapa en ansats till en framkomlig 

väg där skolledare, lärare och elever ges goda förutsättningar till harmonisk utveckling, 

sida vid sida.  

 

Palmer (2007) visar på att det finns en väg att gå, där vi tillsammans kan bevara orken, 

glöden och entusiasmen; där vi tillsammans skolledning, lärare, och elever, har 

möjlighet att utvecklas harmoniskt, sida vid sida, och få möjlighet till goda liv.  

Han utmanar oss att våga vara oss själva som lärare, lita på vår inre förmåga att vara 

lärare och inte glömma varför vi egentligen valde att bli lärare.  

 
”When we reconnect who we are with what we do, we approach our lives and our 

work with renewed passion, commitment and integrity”. (Palmer , 2007, s.227) 

 

Jag låter Palmer (2007) säga de avslutande orden i denna uppsats, där han utmanar varje 

lärare att söka svar på vem just han eller hon är som lärare och uppmuntrar lärare att 

våga lita på hans eller hennes inneboende förmåga att undervisa. Genom att ställa denna 
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fråga, öppet och ärligt, både individuellt och kollegialt, kan vi tjäna våra elever mer 

troget, främja vårt välbefinnande, sträva mot gemensamma mål och vara delaktiga i att 

låta undervisning bringa mer ljus och liv till denna värld. 
  

“ ‟Who is the self that teaches?‟ This is the most 

fundamental question we can ask about teaching and those 

who teach – for the sake of learning and those who learn. By 

addressing it openly and honestly, alone and together, we 

can serve our students more faithfully, enhance our 

wellbeing, make common cause with colleagues, and help 

education bring more light and life to the world”  
(Palmer, 2007, s.8) 
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7 BILAGOR    

                                 

                                                                                                       BILAGA 1  

                                Helt öppen intervju  
 

 

 Vilka faktorer bidrar till att lärare lyckas bevara ork, glädje och engagemang? 

Vilka faktorer främjar lärarens hållbarhet? 

 Hur ser du på samverkan mellan en lärares välbefinnande och det pedagogiska 

arbetet? 
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                                                                                                       BILAGA 2                                                                                                                                                                   

                            Behåll glöden! Men hur? (Lärares enkätfrågor) 

  

”Vilka faktorer bidrar till att lärare lyckas bevara ork, glädje och engagemang?” 

 

Hippokrates och Platon såg på hälsa utifrån ett helhetsperspektiv där både kropp och själ 

ingick. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är hälsa ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Välbefinnande är synonymt med livskraft, 

trivsel och tillfredsställelse. Vi utgår från denna helhetsbild då vi pratar om hälsa och 

välbefinnande i följande frågor.  

 

 Jag har arbetat inom skolverksamheten i _____ år           Kön_______             

 

1. Vad får dig att må bra? Friskfaktorer? Riskfaktorer?  

 

 

2. Kan du själv påverka din fysiska och mentala hälsa? Hur? 

 

 

3. Hur påverkas ditt välbefinnande av din relation till eleverna? 

 

 

4. Hur påverkas den sociala hälsan på skolan av relationerna i kollegiet?   

 

 

5. Hur upplever du ordet verksamhetsutveckling? 

 

 

6. Hur skulle du vilja att rektor bidrar till en hälsofrämjande miljö på skolan? 

  

 

7. Hur ser du på samspelet mellan en lärares hälsa, välbefinnande, och det pedagogiska 

arbetet? 

 

 

TACK, för att du hjälper mig i sökandet efter ”hälsofrämjande faktorer”! 

Deltagandet är frivilligt och anonymt. Vid frågor, ring gärna: 0734- 270 213.  

 

Med vänliga hälsningar // Maisi Galovan  

 

                                                   Må gott! 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hippokrates
http://sv.wikipedia.org/wiki/Platon
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                                                                                                   BILAGA 3 

                              Behåll glöden! Men hur? (Rektors enkätfrågor )                                                                                                                                                                                                        

 

”Vilka faktorer bidrar till att lärare och rektorer/ledare lyckas bevara ork, glädje 

och engagemang?” En studie som berör lärarens/ledarens hållbarhet 

 

 

 Hippokrates och Platon såg på hälsa utifrån ett helhetsperspektiv där både kropp och 

själ ingick. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är hälsa ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Välbefinnande är synonymt med trivsel och 

tillfredsställelse. Jag utgår från denna helhetsbild, av begreppet hälsa/välbefinnande, i 

följande frågor.  

 

 Jag har arbetat inom högskoleverksamheten _____ år              Kön______  

 

 

1. Vad får dig att må bra?  

    Friskfaktorer? Riskfaktorer?  

 

 

 

2. Kan du själv påverka din fysiska och psykiska hälsa? Hur? 

 

 

 

3. Hur ser du på samverkan mellan en lärares hälsa och det pedagogiska arbetet?  

 

 

 

4. Hur skulle du vilja beskriva din uppgift, som ledare, i ett hälsofrämjande 

utvecklingsarbetet på högskolan?  

 

 

5. Något du vill tillägga:  

 

 

TACK, för att du hjälper mig i min studie som berör lärares och ledares hållbarhet!  

Deltagandet är frivilligt och anonymt. Vid frågor, ring gärna: 0734- 270 213. 

Med vänlig hälsning // Maisi Galovan 

 

 

                                     Må gott! 
 

 

                                                                                                                       

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hippokrates
http://sv.wikipedia.org/wiki/Platon
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                                                                                                                         BILAGA 1 

                                Helt öppen intervju  
 

 

 Vilka faktorer bidrar till att lärare lyckas bevara ork, glädje och engagemang? 

Vilka faktorer främjar lärarens hållbarhet? 

 Hur ser du på samverkan mellan en lärares välbefinnande och det pedagogiska 

arbetet? 

  

 

 


