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SAMMANFATTNING 
 
Arbetets syfte har varit att identifiera erfarna gymnasielärares förhållningssätt och 
strategier för att genom detta klara av ett långt yrkesliv utan att påverkas alltför 
mycket av stress. Under arbetets gång har lärare intervjuats på ett sådant sätt att 
dessa har fått möjlighet att fördjupa sina svar, vilket har givit arbetet en djupare 
insikt genom lärarnas egna berättelser. Den teoribakgrund som har legat bakom 
undersökningen bygger på Antonovskys teori om Känslan Av SaMmanhang, Kasam. 
Förutom intervjuer har lärarna fått svara på den korta versionen av Antonovskys 
livsfrågeformulär, där tyngdpunkten ligger på hur individen reagerar i olika 
livssituationer och där grundkomponenterna begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet leder fram till god förmåga att hantera och stressfulla situationer. 
Genom intervjuer och frågeformulär har arbetet försökt att finna de förhållningssätt 
som varit framgångsrika för att hantera situationen i skolan. Dessa strategier har vi 
indelat i kategorierna gränssättning, beredskap, ambitionsnivå och fritid. Resultatet 
har åskådliggjort lärarnas synpunkter och uppfattningar om vad som var viktigt för 
att långsiktigt klara av yrkesrollen. Informanternas svar som givits genom 
livsfrågeformulärets frågor har dessutom visat på att de lärare som intervjuats äger 
dessa egenskaper.    
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1 INTRODUKTION 
 
 
…Lektionsplaneringar, prov som skall skrivas, bedömningar som skall övervägas, 
betygsättning, medverkande i arbetsgrupper, konferenser och projektarbete, samt 
stöttning, uppmuntran och stimulering av elever som behöver stöd är bara en bråkdel 
av vad som skall fylla en lärares vardag. Vi har kunnat konstatera att en vanlig 
uppfattning bland lärare är att undervisningen upplevs allt mindre viktig medan allt 
kringarbete mäts i en större utsträckning. Att lärare upplever den samlade 
arbetsinsatsen som alldeles för tidskrävande och den ständiga konflikten mellan mål 
och tid är väl ingen hemlighet på någon skola. När lärarna inte hinner med sitt arbete 
får det konsekvenser på olika sätt. Det obegränsade engagemanget och tidsbristen 
riskerar att övergå i skuldkänslor, stress, hopplöshet och utmattning.  
 
Den svenska skolan har liksom läraryrket genomgått stora förändringar under senaste 
åren i samband med att skolan har gått från att vara centraliserad till att bli 
decentraliserad. När ansvaret för skolorna övergick från staten till kommunerna gavs 
varje kommun beslutanderätt över på vilket sätt de tilldelade medlen fördelades 
mellan de olika förvaltningarna (Richardsson 1999). Dessa förändringar blev följden 
av besluten som ledde till betydande försämringar av arbetsmiljön i skolan. Men trots 
att krav och påfrestningar förorsakar stress hos ett avsevärt stort antal lärare finns 
alltid en individuell och personlig skillnad i hur stark reaktionen blir. Människor 
skiljer sig åt beträffande hur känsliga eller sårbara de är för en utmärkande händelse 
liksom på vilket sätt de tolkar denna händelse och hur de reagerar i den specifika 
situationen (Hargraves 1998). 
 
Vi är två blivande lärare som blivit fångade av intresset kring lärares ofta synnerligen 
stressiga arbetssituation. Men trots att det både diskuteras och utförs undersökningar 
kring stress beträffande lärarna i skolan, så upplever vi att man ofta fokuserar på en 
redan existerande problematik. I stället önskar vi att koncentrera oss på problemet 
utifrån ett mer förebyggande, preventivt och motverkande perspektiv, vilket möjligen 
skulle kunna ske genom att medvetandegöra tanke och handling. Vår fördjupning 
avser således att redogöra för detta problemområde, eftersom vi anser att arbetet är 
en del av människans mest centrala värden i livet. Vår övertygelse är att människans 
identitet, självkänsla och välbefinnande ofta grundar sig till stor del på hennes 
erfarenheter från arbetslivet. Det är således angeläget att arbetet bidrar till trivsel, 
arbetsglädje och individuell utveckling. Vår studie vänder sig till lärarstudenter och 
blivande kollegor som förhoppningsvis skall hjälpas att undvika de orsaker som kan 
framkalla negativ stress och utbrändhet i samband med läraryrket. Vår avsikt är att 
försöka förstå hur och varför flera lärare likväl klarar av att hantera en positiv 
stressnivå, samt prestera ett bra arbete som goda lärare under en lång yrkeskarriär. I 
denna frågas förlängning har intresse väckts för vilka förhållningssätt och strategier 
som de lärare använder sig av som idag hanterar sin arbetssituation på ett hållbart 
sätt. Finns det möjligen ett observerbart mönster utifrån förståelse, tanke och 
handling hos lärare som mår bra och som ser sin arbetssituation som meningsfull?  
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2 BAKGRUND 
 

2.1  Förändringar i skolan 
 
Skolan reformerades i stor utsträckning under 1990-talet. Besparingar och nya 
strukturer medförde att lärarnas ansvar och villkor förändrades i deras arbete under 
denna period (Normell 2002). Månsson och Persson hävdar att de förändringar som 
de anser har format skolan är framför allt det nya styrsystemet som utvecklades vid 
tidpunkten, där den största förändringen var kommunaliseringen av skolan. 
(Månsson och Persson 2004) Parallellt skrevs läroplanen om och skolan förändrades 
från att vara en regelstyrd skola till att bli en mål- och resultatstyrd skola (Normell 
2002). De nationella styrdokumenten skulle styra ”vad” skolans mål skulle innebära 
och på lokal nivå skulle man bestämma ”hur” målen skulle uppnås. Avsikten med en 
mål- och resultatstyrd skola var att avbyråkratisera skolan, vilket innebar att 
decentralisera beslut och ansvar (Richardsson 1999). Skolans arbetsorganisation 
förändrades bland annat från förtroendearbetstid till att bli reglerad arbetstid. Detta 
innebar att lärarnas tidigare relativt fria arbetstider blev mer kontrollerade inom 
ramen för den arbetsförlagda tiden. Dessutom ökade arbetsuppgifterna med 
anledning av den reglerade arbetstiden. Lärarnas roll förändrades således genom att 
de fick allt mer ansvar och allt mindre makt att påverka. Vid tiden rådde brist på 
behöriga lärare, läraryrkets status i yrket var sjunkande och den individuella 
lönesättningen ledde till konkurrens mellan lärarna (Månsson och Persson 2004). De 
nya tankegångarna om att tillförsäkra en likvärdig utbildning i en ”skola för alla” 
medförde att staten fastställde mål och innehåll. Både läroplaner och kursplaner 
omarbetades således för att passa det nya skolsystemet. Så småningom tillkom en rad 
nya direktiv i form av gymnasiereform, betygssystem, lönesystem och läraravtal 
(Richardsson 1999). 

 

2.1.1  Förändringarnas verkan 
 
Förändringarna under 1990-talet medförde att lärarna fick mindre planeringstid och 
fler undervisningstimmar, samtidigt gjordes nerskärningar på personalen över lag. 
Detta medverkade också till att olika pedagogiska resurser försvann och lärare fick 
klara sig utan den avlastning som det tidigare varit vana vid (Normell 2002). 
Månsson och Persson menar att här startades den process som skolan gick in i av 
oupphörliga förändringsförsök till att försöka förbättra skolans måluppfyllelse, men 
som också har lett till lärares förändringströtthet och ett försvagat förtroende för 
politiker och beslutsfattare. Att den enskilde läraren har svårt att begränsa sina 
arbetsinsatser och anser sig stressad i sitt yrke, hävdar Månsson och Persson, beror 
på att förändringarna i skolan vid denna tid blev många lärares arbetsmiljöproblem. 
De anser att lärare har höga krav på sig samtidigt som resurserna inte räcker till. 
Resultatet har blivit att lärare upplever försämringar i arbetsmiljön, då lärare har 
svårt att se sammanhanget i yrket också har svårt att se meningsfullheten i sitt arbete. 
Detta riskerar även att påverka arbetsinsatsen (Månsson och Persson 2004). Lärarna 
har också upplevt att arbetsbördan vuxit på grund av den nya skolans fodringar på 
ökat samarbete och större tillgänglighet både inom och utanför professionen. På 
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samma gång har lärare känt ett starkt eget krav att arbeta som tidigare, vilket i 
praktiken inneburit en ökad arbetsbörda (Skolverket 1997).  
 

2.1.2  Krav och skuldkänslor 
 
Hargraves menar å ena sidan att det faktum att flera av dagens lärare känner sig 
överbelastade kan bero på just de olika krav som så raskt skall genomföras. Han 
menar att den rad av krav och de direktiv som ställs på lärare blir så täta att de 
uppfattas innehållslösa, eftersom man inte hinner ta till sig innebörden. Dessutom 
tenderar snabba förändringar som saknar de rätta förutsättningarna att skapa tidsbrist, 
stress och motvilja. Förändringar bör komma successivt så de hinner acklimatiseras 
med det gamla. De goda utgångspunkterna kräver då resurser, kompetensutveckling, 
samt en period av tillvänjning för att resultatet av förändringarna skall kunna fungera 
och emottas på ett positivt och gynnsamt sätt. Hargraves menar å andra sidan att 
kraven inte alltid kommer utifrån utan oftast inifrån lärarna själva, då denna 
yrkesgrupp är ambitiös, engagerad och entusiastisk samt har en stark pliktkänsla. 
Lärare har således en benägenhet att utstaka egna ouppnåeliga mål, då den goda 
viljan också blir en drivkraft (Hargraves1998). 
  
Hargraves betonar ”intensifieringens” betydelse, vilket innebär en byråkratisk 
kontrollerad stegring av lärares arbetsförhållande som innefattar ökade krav, press 
och förväntningar på allt det som skall hinnas med under arbetsdagen. Han menar att 
den ansträngda situationen kan bero på att skolledning och lärare har olika 
tidsperspektiv. Här ifrågasätts gränser och åtskillnad mellan dem, samt vilken plats 
var och en har i den grundläggande ansvarsstrukturen. Hargraves menar att det vore 
fruktbart att ge lärarna större ansvar och flexibilitet beträffande deras egen tid. 
Intensifieringen och utökade krav i den uttänjda lärarrollen motiveras ofta med att 
det är just detta som avser lärarens profession. Resonemanget utnyttjas likt ett 
bländverk för att få lärare att godkänna sin egen förödelse. Naturligtvis upplever och 
förhåller sig skilda lärare på skilda sätt till intensifieringen och påverkas olika av 
den. Men det står helt klart att här existerar en relevant problematik som flera lärare 
dagligen kämpar med (Hargraves 1998). 
 
Lärare är förhållandevis isolerade yrkesutövare, med en ökad tidspress, med krav på 
resultatansvar och med egna höga krav, vilket har utvecklat intensifieringen. Denna 
kombination kan förorsaka slitningar som skapar överhängande faror i form av 
frustrerande skuldfällor som så många lärare blir fastlåsta i. Inställningen och 
attityden om att man känner otillräcklighet och att man som lärare ofta upplever att 
det kunde göras mer kan leda till skuldkänslor. Hargraves anser att i lärarens försök 
att hantera olidliga skuldkänslor kan i en förlängning leda till negativa reaktioner 
som cynism och utbrändhet (Hargraves 1998).  
 
 

Lärarnas skuldkänslor skapas på en samhällelig nivå, kommer till uttryck på en 
emotionell nivå och får konsekvenser på en praktisk nivå. (Hargraves, 1998 , s 170)  
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2.2 Teori 
 
Vår avsikt är att försöka finna ”verktyg” som ger möjlighet för läraren att öka sin 
motståndskraft gentemot stress. Motståndsresurser mot stress finns inom varje 
människa, men uppträder olika både till form och till omfattning hos olika individer. 
Aaron Antonovsky1 arbetade som medicinsk sociolog och inriktade sig på 
hälsoproblem som var relaterade till social klass. Han kom senare att forska om vilka 
faktorer som gör att människor psykiskt och fysiskt kan hantera stress, det vill säga 
stressfaktorer och ”coping”, bemästringsstategier och förhållningssätt i tillvaron.  
(Kumlin 1998). Det är således denna senare forskning som vi är intresserade av i 
sammanhanget. 
 

2.2.1  Det salutogena respektive det patogena perspektivet 
 
Forskning kring begreppen stress och utbrändhet utgår ofta från de människor som 
varit drabbade av just utbrändhet. Forskningen utgår då från det ”patogena 
perspektivet” och avser frågan om varför människor blir sjuka utifrån orsak och 
verkan. Antonovsky förespråkade ett nytt synsätt angående hälsa, till skillnad från 
det patogena perspektivet, med fokus på vilka faktorer som gör att vi håller oss 
friska, det ”salutogena perspektivet”. Här föreligger således ett mer positivt synsätt 
som omfattar de attityder som utgör positiva strategier för att exempelvis lyckas i ett 
yrke (Antonovsky 1991). Ursprunget till Antonovskys fångade intresse för den 
salutogena synen på hälsa uppkom när han intervjuade överlevande kvinnliga fångar 
från ett koncentrationsläger. Han observerade hur dessa individer, trots traumatiska 
upplevelser klarat att återgå till ett normalt liv (Kumlin 1998). Det salutogena 
perspektivet och Antonovskys teori om Kasam, som vi tar upp i följande stycke, har 
bidragit till forskning kring människans förmåga att hantera olika livssituationer, 
samt vidareutvecklat andra jämförbara teorier (se Tidigare forskning). 
 

2.2.2   KASAM 
 
Antonovsky stöder sig på flera andra teorier som tillsammans med hans egna insikter 
koncentrerats till en central teori. I sitt teoretiska resonemang utgår och fokuserar 
han sedan på två nya begrepp; KASAM, Känsla Av SAMmanhang och GMR, 
Generella MotståndsResurser (Kumlin 1998). Antonovsky menar också att 
erfarenheten av att ideligen ha framgång i att hantera svårigheter skapar successivt en 
kraftfull ”Känsla Av SAMmanhang”, KASAM (Antonovsky 1991). Han betonar tre 
grundläggande behoven i begreppet KASAM; ”begriplighet”, ”hanterbarhet” och 
”meningsfullhet”. Dessa behov är av avgörande betydelse för hur man hanterar stress 
och han definierar KASAM inklusive de tre behoven enligt följande. 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Aaron Antonovsky, 1923-1994,  född i New York och verkade som professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion Universitetet 
i Israel. Han har även arbetat som gästprofessor vid Lunds Universitet. Antonovsky utvecklade teorierna om känsla av sammanhang, 
KASAM, efter att ha konfronterats med människor med svaga förutsättningar och omfattande psykiska påfrestningar bevarat full 
psykisk hälsa. 
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Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning 
man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att 1) de 
stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 
förutsägbara och begripliga, 2) de resurser som krävs för att man ska kunna möta de 
krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och 3) dessa krav är 
utmaningar, värda investering och engagemang. (Antonovsky, 1991, s 41) 

 
 
Man skulle kunna förklara KASAM förenklat genom att; om människan har ett 
perspektiv på sin tillvaro via en ”känsla av sammanhang” kan hon med framgång 
bemästra och kontrollera de stressorer, vilka tenderar att utlösa stress, som hon går 
till mötes i livet. Antonovsky hävdar att om hela vår tillvaro i stor utsträckning 
präglas av kaos och stressorer. Han frågar sig; hur kommer det sig då att vi trots allt 
överlever. Antonovsky betraktar således inte stressorer som problematiska avvikelser 
i tillvaron till skillnad från det patogena synsättet inom både hälsoforskning och 
stressforskning. Kring detta resonemang och synsätt grundade han sin teori KASAM, 
”känsla av sammanhang” (Kumlin 1998).  
 
Teorin utgår ifrån att människor är olika utrustade med olika resurser och 
förutsättningar att hålla sig friska beroende på hur vederbörande tolkar och upplever 
omgivningen; begriplig, hanterbar och meningsfull eller inte. KASAM är tillämpbar 
på såväl den enskilda människan som på en grupp eller ett samhällskikt. KASAM är 
något som kan förändras under livets perioder i samband med större inträffanden i 
livet. Men Antonovsky anser dock att under individens första 30 år råder den största 
möjligheten att påverka KASAM, eftersom de största händelserna i livet oftast har 
inträffat då, som exempelvis vigsel, föräldraskap och arbete. Antonovsky menar att 
människans utveckling ofta sedan stagnera. Detta är något som han också har 
kritiserats för, (se teoretiska begränsningar s 10) (Antonovsky 1991). 
 

2.2.3  Generella motståndsresurser 
 
Begreppet GMR står för Generella MotståndsResurser och omfattar alla de 
biologiska, psykosociala och materiella faktorer som hjälper människor att motstå 
olika stressorer. KASAM och GMR är således beroende av varandra eftersom ett 
högt KASAM förutsätter en god tillgång av motståndsresurser. De livserfarenheter 
som inte kan kopplas till KASAM är inte generella motståndsresurser, utan generella 
motståndsbrister, GMB, och tillför således inget gynnsamt (Antonovsky 1991). 
Generella motståndsresurser innebär faktorer som till exempel pengar, självkänsla, 
traditionell och kulturell stabilitet, kunskap, erfarenhet och socialt stöd och liknande 
som verkar förebyggande i svåra och överraskande situationer. Antonovsky fann 
alltså att dessa generella motståndsresurser skänkte människor styrka att kämpa mot 
svårigheter. Han antog att personer med högt KASAM, troligare än personer med 
svagt KASAM, inte tolkar inkommande ”stimuli” (det som utlöser en tanke eller en 
handling) som stressorer och därför troligen i mindre omfattning drabbas av ett 
tillstånd av stress (Kumlin 1998). Med hjälp av deras tidigare erfarenheter äger dessa 
individer förtroende dels till sin egen förmåga att lösa de problem som tillstöter och 
dels till den situation som uppfattas förvirrande kan komma att bli begriplig 
(Antonovsky 1991). 
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2.2.4  Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
 
De tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är sammankopplade 
och påverkas av varandra. Om KASAM visar sig vara högt eller lågt beror på de tre 
begreppens sammanlagda ställning hos individen. Antonovsky understryker dock att 
meningsfullheten ofta väger tyngre, då begreppet utgör en kraftkälla för både den 
ökade förståelsen och den ökade hanterbarheten (Antonovsky 1991). 
 
Antonovsky menar att människan omges ideligen av information i form av yttre och 
inre stimuli. Då människan begriper denna information blir den förutsägbar och 
förstålig, vilket ger ett högt KASAM. Då vederbörande äger en hög begriplighet 
resulterar detta i en hög beredskap i oväntade och plötsliga situationer, eftersom 
denne besitter förmågan att sortera stimuli i sitt rätta sammanhang (Antonovsky 
1991). Individen kan då förstå det som händer runt omkring, samt hur det påverkar 
individen själv, samt begripa att situationen kommer att lösas (Ellneby 2003). 
 
Antonovsky hävdar att då människan omges av stimuli som skapar krav blir 
tillgängligheten av resurser avgörande. Resurserna kan dels finnas hos människan 
och dels hos hennes omgivning, i form av familj, vänner och arbetskamrater. Om 
vederbörande har tillgång till en större mängd av kvalitativa resurser så ökar 
möjligheterna att denne skall förmå hantera olika typer av stimuli. En hög 
hanterbarhet innebär att människan har en fullständig kontroll över sin vardag 
(Antonovsky 1991). Individen tror således på sig själv, vilket medför övertygelsen 
om att det är fullt möjligt att lösa de problem och svårigheter som kan tänkas uppstå 
(Ellneby 2003). 
 
Antonovsky anser att de olika stimuli som människan omges av förefaller också 
olika meningsfulla för den specifika individen. Meningsfullheten är beroende av 
vederbörandes värderingar i tillvaron och var denne väljer att prioritera att lägga sin 
energi, kraft och sitt engagemang, samt hur ofta något upplevs meningsfullt. Insatsen 
avgörs utifrån vilken känslomässig relation denne har till de specifika stimuli som är 
aktuellt. Desto fler meningsfulla stimuli som en människa har, desto högre KASAM 
kommer vederbörande att erhålla (Antonovsky 1991). Individen känner sig 
betydelsefull, deltagande och hängiven i sina arbetsuppgifter och ger sig gärna i nya 
utmaningar (Ellneby 2003). 

 

2.2.5  Stress och Stressoarer 
 
Det som framkallar stress är stressorer. Krauklis och Schenström anser att 
variationen är stor med tanke på hur människor reagerar olika på stress utifrån olika 
sociala livserfarenheter som ackumulerats från barndomen och genom livet. 
Tolkningen blir i stor utsträckning avgörande för hur individens reaktion utfaller. 
Krauklis och Schenström grupperar stressorerna vidare enligt följande.  
 

 Fysiska stressorer är t ex. ljudnivåer, vilket inkluderar både höga och låga 
nivåer kan framkalla stress genom exempelvis sömnsvårigheter, 
koncentrationssvårigheter eller frustration. 
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 Sociala stressorer kan utlösas av bekymmer, problem och svårigheter i 
yrkeslivet eller privatlivet. Det kan även vara frågan om förändringar som 
exempelvis en skilsmässa, ett dödsfall inom familjen, att flytta till en ny stad, 
byte av arbete eller att man blir arbetslös. 

 
 Psykiska stressorer avser ofta den egna personligheten som blir avgörande. 

Det kan vara fråga om individer som har en tendens till exempelvis 
lättretlighet och fördjupning i problem som ältas i det vardagliga livet. 
Människor som till exempel upplever en återkommande känsla av tidsbrist 
eller är misstänksam gentemot sin omgivning och tolkar världen som 
fientlig. 

 
När människan angrips av flera stressorer på en gång så blir de sammantaget starkare 
genom föreningen och kan i ett samarbete utlösa en stress som blir en alltför stor 
börda att uthärda. Det kan då även vara frågan om en kombination av stressorer 
representerade från ovanstående grupper (Krauklis och Schenström 2003). Å andra 
sidan har Antonovsky en mer nyanserad syn på stressorer. 

 
 
”Stressorer betraktas inte som någonting fult som alltid måste bekämpas, utan 
som någonting allestädes närvarande. Stressorernas inverkan ses dessutom inte 
som nödvändigtvis patologiskt utan kan mycket väl vara hälsobringande, 
beroende på typen av stressor och hur pass framgångsrik upplösningen av 
spänningen är”. (Antonovsky, 1991, s.34)  

 
 

2.2.6  Begreppet utbrändhet 
 
Då en människa upplever utmattning har vederbörande ansträngt sig så att gränsen är 
passerad både fysiskt och psykiskt, vilket gör att man varken förmår att varva ner 
eller återhämta sig. Ett annat tecken är att man har en kylig och distanserad 
inställning till både sin arbetsplats och sina kollegor, det vill säga ett tillstånd av 
cynism. Människans engagemang avtar och en negativ attityd infinner sig och 
vederbörande utgår från att ingenting kommer att fungera. När individen får en 
känsla av att vara otillräcklig kommer den att växa sig allt starkare och parallellt 
kommer självförtroendet försämras i takt med att också omgivningens förtroende 
avtar för den drabbade. Maslach och Leiter menar att utbrändhet kan förstöra din 
hälsa, din förmåga att anpassa dig och din personliga livsstil. Detta kan påverka en 
människas arbetsprestation men även relationen med ens familj och vänner. Fysiska 
tecken som magont, huvudvärk, trötthet och muskelspänning är vanliga problem men 
även depression, ångest och sömnsvårigheter är psykiska tecken som förorsakas av 
utbrändhet (Maslach och Leiter 2000).  
 
 

Ett annat perspektiv är att utbrändhet är ett tecken på en förskjutning 
mellan vad människor är och vad de måste göra. (Maslach och Leiter, 
2000, s 31). 

 
I motsats till Antonovsky beror enligt Maslach och Leiter bakomliggande faktorer till 
utbrändhet i första hand på arbetsmiljön och inte på människan. De hävdar att en 
vanlig missuppfattning är att stress i arbetet uteslutande beror på en för stor 
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arbetsmängd tillsammans med en för hög arbetsbelastning. Dessa orsaker är 
naturligtvis ofta centrala, men står däremot oftast inte isolerade. De menar också att 
lärare är en utsatt yrkesgrupp eftersom de arbetar med människor och utsattheten 
ökar i samband med att problematiska situationer uppstår mellan olika människor, då 
läraren ofta tvingas medla, reda ut missförstånd och bidra med moraliska 
ställningstaganden. Läraryrket är ett av flera yrken där man använder sig själv som 
arbetsinstrument, vilket innebär att man dagligen utgår från sina egna känslor och 
värderingar i arbetet. Arbetsmiljöer som präglas av diffusa, kolliderande ohållbara 
mål och arbetsbeskrivningar medför en risk för att individen känner stress över 
arbetskraven. Maslach och Leiter anser att det är viktigt att utvidga människans 
möjligheter till engagemang och energi, då den främsta utmaningen blir att skapa 
samklang mellan människan och arbetet för att kunna uppnå en förändring mot 
meningsfullhet beträffande både individen och arbetsmiljön. Kontroll och 
självständighet kan till exempel vara medverkande positiva krafter för människor 
som har utbildats för att nyttja sina kunskaper och sitt yrkesmässiga omdöme. Om 
arbetsplatsen sedan visar sig bestå av en allt för trång systematik som präglas av en 
snäv detaljstyrning tenderar individens engagemang att avta. Här omnämns viktiga 
förutsättningar för den enskilde som respekt, rättvisa och ersättning. Goda 
förutsättningar beträffande arbetet är att det inrymmer ett värde, samt att 
arbetsplatsen bidrar med en känsla av samhörighet och gemenskap (Maslach och 
Leiter 2000).  
 

2.2.7  Teoretiska begränsningar 
 
Antonovskys teori om KASAM har i olika sammanhang blivit granskad. I 
Forskningsrådsnämndens skrift om KASAM hörs prövande röster (Kumlin 1998). 
Kumlin hävdar att det är oklart vad det är som frambringar KASAM och menar att 
Antonovskys förklaringar av teorin innehåller motsägelser. Övrig kritik som riktats 
emot teorin om KASAM är uppfattningen om att Antonovsky har orsakat svårigheter 
i utformningen av begreppet KASAM, genom att först låta framhålla att god 
stresshantering särdeles handlar om att stå i direkt kontakt med verkligheten, vilket 
bland annat leder till öppenhet, balans och flexibilitet, för att sedan försöka förklara 
den här direktkontakten med hjälp av ”hela den normalvetenskapliga 
begreppsapparaten” (Kumlin, 1998, s 21) i form av stimuli, responser, 
bedömningsprocesser och stresshanteringsstrategier. Kumlin menar att detta får till 
följd att KASAM behandlas som en avskild del i förhållande till stressprocessen 
(Kumlin 1998). Theorell erkänner sig på vissa punkter kritisk till KASAM 
beträffande föränderlighet. Han anser att Antonovsky har en förhållandevis dyster 
syn på individens möjlighet till förändring av KASAM, då den i stort färdigställts 
under människans trettio första år. Theorell menar att det kan ge upphov till problem 
om formuläret används av forskare eller arbetsgivare för rekrytering till olika typer 
av yrkesutövningar, då det kan medföra tendenser till att människor bortsorteras 
utifrån felaktiga grunder. Han anser vidare att det krävs mer forskning som stöder 
idén om KASAM:s oföränderlighet. Theorell menar att KASAM:s livsfrågeformulär 
dessutom är missvisande beträffande individuella skattningar (Theorell 1998). 
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2.3  Tidigare forskning 
 
En rad studier stödjer dock Antonovskys antagande om att människor med hög 
KASAM har en bättre självupplevd hälsa, såväl fysiskt som psykisk. I flera studier 
där man använt sig av livsfrågeformuläret KASAM påvisas undersökningsresultat av 
en tydlig likartad bild om att höga värden på skalan har ett positivt samband med en 
rad olika kännetecken för hälsa. 
 
Månsson och Persson har gjort en fallstudie kring lärares psykosociala arbetsmiljö 
och ohälsa i arbetet Meningsfullt arbete i en krävande arbetsmiljö – lärare i skolan. 
De ställer sig frågan hur det kan komma sig att de psykosociala 
arbetsmiljöproblemen blivit så påfallande för lärare i skolan och om det kan bero på 
de förändringar som verkställts i skolan sedan början av 1990-talet (Månsson och 
Persson 2004). I anknytning med skolans förändringar under 1990-talet har Månsson 
dessutom genomfört en psykosocial arbetsmiljöundersökning för samtliga 
gymnasielärare i en kommun år 2002 vid Arbetslivsinstitutet. Studien tillhörde ett led 
i en uppföljning av skolverksamheten två år efter att kommunen tagit över ansvaret. 
Lärarna rapporterade om en allt för hög arbetsbelastning, obefintliga 
påverkansmöjligheter, brist på feedback och ett minskat samarbete mellan kolleger. 
Lärarna tycktes dessutom missnöjda med den förändring som skett av deras 
professionella roll. Många av kommentarerna speglade upplevelser av resignation, 
maktlöshet, stress och känsla av otillräcklighet (Månsson 2002). Andy Hargreaves 
beskriver, utifrån aktuell kanadensisk forskning, i sin bok Läraren i det postmoderna 
samhället (1998), hur läraryrket har förändrats och vilka nya utmaningar som lärarna 
kan komma att ställas inför i framtiden. I en studie av Konarski konstaterade han att 
om livet upplevs som meningsfullt eller inte beror till viss del på vilka värderingar 
man arrangerar i sitt liv. Resultatet visade även att en förutsättning för att man som 
förälder ska kunna förmedla en känsla av sammanhang till sina barn är att 
familjelivet är tämligen organiserat och förutsägbart. Han menar att mycket av 
bristen på ett meningsfullt sammanhang kommer genom samhällsförändringar, 
eftersom samhället är en process som genomgår olika förändringar. På en resa från 
ett jordbrukssamhälle i början på 1900-talet och genom industrisamhället till dagens 
kunskapssamhälle menar Konarski att de flesta av oss inte riktigt vet var vi 
egentligen hör hemma. Känslan av tillhörighet, stabilitet, begriplighet, hanterbarhet, 
mening och av sammanhang tenderar att avta i samband med allt för omvälvande 
förändringar och allt för täta omställningar (Konarski 1996). 
  
En longitudinell studie har genomförts i Storumans kommun i södra lappland där 
Antonovskys livsfrågeformulär användes. Studien kallades ”attraktiv skola” och 
ingick i ett större nationellt projekt på uppdrag av skolmyndigheten Skolutveckling. 
All pedagogisk personal i kommunen deltog i projektet som pågick från 2001 till 
2005. En viktig målsättning med projektet var att öka personalen känsla av 
sammanhang genom att utveckla kompetens, kunskap, samsyn och delaktighet i 
läraruppdraget, arbetsorganisationen och beträffande skolutvecklingen. Kommunen 
efterstävade att skapa trivsel och en tillfredsställande arbetssituation medan man 
arbetade för att minska både stress och arbetsbelastning. Personalens individuella 
behov och mål synkroniserades med verksamhetens i en omorganisation mot en 
gemensam inriktning. Under denna period genomfördes även hälsoprofileringar. 
Med hjälp av livsfrågeformuläret bedömdes personalens KASAM vid tre tillfällen; 
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2001, 2003 och 2005. Resultaten visade sig successivt höjas vid varje mätning. 
Projektet avslutades 12 juni 2006 (Storuman kommun2005). 
  
Per Lindqvist och Ulla-Karin Nordänger diskuterar bland annat, i sin rapport Lärares 
osynliga arbete, problematiken i att elever söker kontakt med läraren utöver 
lektionstiden. De klarlägger även att rasten, som är avsedd till återhämtning och 
energitillförsel, i stället ofta går åt till att lösa konflikter och incidenter mellan elever. 
Observationerna vittnar också om att lärare fått en ökad arbetsbelastning (Lindqvist 
och Nordänger 2004).  
 
Krantz och Östergren har undersökt förbindelsen mellan barndomsupplevelser och 
KASAM-värdet som vuxen. Resultatet visade att traumatiska barndomsupplevelser 
inte är av relevant betydelse för KASAM-värdet som vuxen. Resultatet uppvisade 
däremot en koppling mellan vuxnas KASAM-värde och sysselsättning och sociala 
relationer, samt att människor med högre KASAM har större förmåga att 
handlingskraftigt agera när det gäller sin egen utveckling (Krantz och Östergren 
2004).  
 
Hansson och Cederblad har undersökt förhållanden hos barn i form av KASAM, med 
fokus på känslor av ensamhet i relation till kamratskap. Studiens argumentation 
präglas av att barn som begriper sina svårigheter samt äger medvetenhet om sina 
resurser kommer att uppleva en känsla av sammanhang. (Hansson och Cederblad 
1995) 
 
Gassne har skrivit en avhandling om socionomer och KASAM med syftet att visa 
vad som egentligen mäts genom livsfrågeformuläret som instrument. Han har genom 
sin forskning kommit fram till att reliabiliteten för livsfrågeformulär är hög, vilket 
han menar bekräftar tidigare forskning. Gassne ansåg dock att KASAM som 
instrument beträffande individuell skattning kan utvecklas angående en granskning 
av översättningen, vilket har betydelse för hur frågorna blir ställda. Han fann även att 
arbetsklimat och socialt stöd endast korrelerade svagt med KASAM, medan han 
däremot fann starka korrelationer gällande individens kontroll över arbetet. En annan 
begränsning var att arbetsledningens, medias och allmänhetens syn och krav inte var 
betecknande utifrån KASAM:s livsfrågeformulär. Gassnes undersökning pekar 
sammanfattningsvis på att KASAM har fokus på individen och de närmast sörjande i 
fråga om att själv styra över arbetet, att påverka arbetsmetoder och mål, att ha en 
stödjande hemsituation samt att upplevas som kompetent av de närmaste vännerna. 
Gassne har även undersökt om det finns stöd för Antonovskys teori om att KASAM 
stabiliseras vid 30 års ålder, då han menar att det varken är entydigt att KASAM 
befästs vid denna ålder eller senare (Gassne 2008).  
Christina Maslach är ett framträdande namn i samband med forskning inom ämnet 
utbrändhet. Maslach har utarbetat ett mätinstrument för utbrändhet som en följd av 
problem på arbetet och inte som ett psykiskt syndrom, Maslach Burnout Inventory 
(MBI). Gassne har granskat överensstämmelsen mellan KASAM och MBI och 
kommit fram till att de endast korrelerar måttligt. Han menar att det kan bero på att 
MBI är specifikt relaterat till olika upplevelser nära kopplade till arbetet, medan 
KASAM antas vara ett globalt mått som avser individens upplevelse av hela sin 
livssituation (Gassne 2008). 
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3 PROBLEM 
 
 
Vårt syfte inriktas mot att identifiera gymnasielärares förhållningssätt och strategier 
som möjligen kan förklara det faktum att många lärare likväl klarar av att med en 
positiv stressnivå arbeta som välmående lärare under en lång yrkeskarriär. Vi skall 
således efterlysa och kategorisera dessa framgångsrika strategier. Då vår 
teoribakgrund utgår från Antonovskys salutogena teori om KASAM, känsla av 
sammanhang, kommer vi även att göra vissa tolkningar mellan denna teori och våra 
informanters uttalanden.  
 
Problemformuleringar: 
 
* Vilka faktorer och strategier möjliggör en hälsosam och långsiktig karriär inom 
läraryrket enligt de intervjuade? 
 
* Vilka eventuella tolkningar kan göras mellan Antonovskys teori om KASAM och 
våra informanters utsagor om förhållningssätt? 



 

 14

4 METOD 
 

4.1   Insamling av data 
 
Valet av metod har utifrån syftet i första hand baserats på intervjuer, då vi antog att 
intervjuer skulle kunna erhålla mest djupgående information. En kvalitativ intervju 
grundar sig på ett samspel mellan intervjuare och informant.  Som intervjuare har vi 
eftersträvat att försöka förstå tillvaron ur de intervjuades synvinkel, dels genom att 
utveckla innebörden utifrån våra intervjuade lärares erfarenheter och dels genom att 
frigöra deras specifika situation före de vetenskapliga förklaringarna (Kvale 1997). 
Studien presenterades inledningsvis via rektorsexpeditionen i samband med att vi 
efterfrågade lärare med minst 30 års erfarenhet, för att sedan gå vidare med vår 
förfrågan, via e- post eller telefon. Varje intervju pågick ca 45-60 minuter med var 
och en av informanterna. Intervjuerna med våra sju gymnasielärare alstrade det 
kvalitativa underlag som sedan utgjorde grund för resultatet. Vi valde att spela in 
intervjuerna via bandspelare för att i efterhand transkribera dessa. 
Transkriberingsmaterialet användes sedan för att analysera lärarnas svar, vilket 
resulterade i att vi kunde utmönstra de strategier som presenteras i resultatet. 
Bandinspelningen möjliggjorde att vi kunde återvända till det inspelade materialet, 
där vi hade tillgång till olika betoningar, tveksamheter eller avbrott som förekommit 
under intervjun och som kunde betyda något för resultatet. 
 
Den kvalitativa intervjun kännetecknas av att den är subjektiv, saknar mätbarhet och 
ofta förknippas med upplevelser och känslor. Vi valde att använda oss av öppna 
intervjuer, vilket innebär att intervjuaren har ett eller flera frågeområden som skall 
behandlas och där informanten får berätta fritt för att sedan ledas in av intervjuaren 
mot det som eftersöks (Denscombe 2000). Våra semistrukturerade frågor inbjöd 
också till utrymme för informanten att utveckla sitt resonemang, som ledde fram till 
att vi ibland även fann information som var betydligt djupare än ursprungsfrågan. En 
längre intervju kan alltså omfatta flera frågeområden. En intervju kan vara antingen 
öppen eller styrd till sin karaktär. Till skillnad från en öppen intervju är en styrd 
intervju ofta kort med planlagda frågor som betas av (Kylén 2004). 

 

4.2 KASAM-formuläret 
 
Antonovsky utvecklade även ett frågeformulär som innehåller 29 påståenden. 
Redskapet avser att mäta motståndskraften gentemot tillvarons påfrestningar 
(Antonovsky 1991) och har en nyanserad utformning, så till vida att olika kvaliteter 
har inkluderats i påståendena med utgångspunkt från KASAM:s tre grundbegrepp: 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Påståendena besvaras på en 7-gradig 
skala, där ytterpositionerna innebär en total överensstämmelse med påståendet 
respektive ingen överensstämmelse alls. Desto högre poängen är ju högre är ”känslan 
av sammanhang”. Tretton av påståendena är dock formulerade nekande och 
poängsätts därför i omvänd ordning (Antonovsky 1991). Det finns även en förkortad 
version med 13 frågor (se Bilaga 2), vilken vi har valt att använda oss av i detta 



 

 15

arbete. Livsfrågeformuläret ligger till grund för vilken nivå av KASAM individen 
har. Redskapet avser att mäta motståndskraften gentemot tillvarons påfrestningar och 
har en nyanserad utformning, så till vida att olika kvaliteter har inkluderats i 
påståendena med utgångspunkt från KASAM:s tre grundbegrepp: begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 1991). Vi ansåg det meningsfullt att 
tillvarata detta livsfrågeformulär, eftersom vi har utgått från Antonovskys KASAM 
som teoretisk utgångspunkt. Det föreföll intressant att kontrollera eventuella 
samband mellan intervjuresultaten och lärarnas KASAM. Med detta motiv lät vi våra 
informanter genomföra och fylla i frågeformuläret efter avslutad intervju. 
Påståendena besvaras genom att de graderas på en skala som är numrerad från ett till 
sju. Den högsta poängen, det vill säga sju, överensstämmer med påståendet, medan 
den lägsta poängen inte överensstämmelse alls. Desto högre poängen är desto högre 
är individens ”känsla av sammanhang”. Tre av påståendena utformas dock nekande 
och poängsätts därför omvänt.  
 
Efter varje intervjutillfälle delades således livsfrågeformuläret med 13 frågor ut till 
var och en av informanterna. Det går dock inte att utesluta att någon eller några av 
lärarna hade genomfört testet någon gång tidigare, men enligt informanterna själva 
var så inte fallet. Teorin var dock bekant för alla, om än i varierande omfattning. 
Naturligtvis var deltagandet även här anonymt och frivilligt. Samtliga informanter 
valde dock att medverka i undersökningen. Till frågorna bifogades också information 
och anvisningar om hur den skulle genomföras för att ge ett så gott resultat som 
möjligt. 
 

4.3   Urval av undersökningsgrupp 
 
Vi har begränsat vår undersökningsgrupp till att intervjua gymnasielärare med minst 
30 års erfarenhet, vilket innebär större delen av en människas yrkesliv. 
Urvalsgruppen bestod av fyra manliga lärare och två kvinnliga lärare. Samtliga lärare 
arbetar på olika gymnasieskolor. Vi tog kontakt med ett antal skolor i södra Sverige. 
Urvalet skedde på ett praktiskt sätt genom att välja skolor som låg geografiskt nära 
till hands.  
 

4.4   Presentation av informanter 
 
Samtliga informanter har således mer än 30 års erfarenhet. Vi har valt att ge var och 
en av våra informanter fingerade namn, då vår undersökningsgrupp ser ut enligt 
följande; 
 

• Petra, 60 år: kvinnlig gymnasielärare i ämnena idrott och svenska. 
• Liza, 62 år: kvinnlig gymnasielärare i ämnena svenska och religion. 
• Hasse, 59 år: manlig gymnasielärare i ämnena samhällskunskap och geografi. 
• Robert, 55 år: manlig gymnasielärare i ämnena historia och samhällskunskap. 
• Manuel, 63 år: manlig gymnasielärare i ämnena matematik och fysik. 
• Kenneth, 63 år: manlig gymnasielärare lärare i ämnena svenska, religion och 

engelska.  
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4.5   Reliabilitet  
 
Metodmaterialet begräsas till de sex lärare som lämnat information. Resultatet kan 
dock betraktas som en välgrundad bedömning som kan vara vägledande och 
tillämpbart för lärarkollegor inom gymnasieskolan. Den kvalitativa metoden tillåter 
dock inhämtande av en större mängd upplysningar från en och samma individ och 
detta ger i större utsträckning mer uttömmande förklaringar. Det som skulle kunna 
vara ofördelaktigt med en bandinspelning är att informanten kan känna sig obekväm 
i situationen, då dennes uttalande spelas in. Ytterligare en aspekt som Thomsson 
(2002) framhåller är att maktsituationen varierar beroende på intervjuarnas status i 
förhållande till informanten. Kombinationen som intervjuare och lärarstudent 
upplevde vi som gynnsam med tanke på den rad av goda samtal som vi fått erfara. 
Det är möjligt att begrunda ett samband mellan maktpositionen och avspändheten i 
situationen som skulle kunna ha en viss inverkan på det gynnsamma samtalet. 
Beträffande sökandet efter samband mellan informanternas uthållighet i yrket och 
deras KASAM så befarade vi att formuläret kunde ge omedvetna signaler till våra 
informanter om vilka svar vi sökte efter i intervjun. Samtliga informanter fick därför 
fylla i KASAM:s livsfrågeformulär efter att intervjun hade avslutats.  
 

4.6  Validitet  
 
I kvantitativa studier ämnar validitet att mäta det som avses att mäta, då det anses 
finnas en objektiv sanning eller ett antagande, vilket ger studien en giltighet. 
KASAM är en modell som bygger på siffervärden. Tishelman menar att företeelser 
som utgår från siffervärden riskerar att framstå som mer objektiva än vad de i själva 
verket är (Kumlin 1998). 

 
Vi använder sifferkonstruktioner för att på ett enkelt sätt 
kategorisera olika fenomen, men kategorierna får egen kraft och 
eget liv, de blir sanningar som formar och styr våra uppfattningar. 
(Kumlin, 1998, s 88) 
   

Tishelman hävdar att vi måste vara mycket observanta så att vi inte gör KASAM till 
ännu ett mätinstrument som separerar människor som starka eller svaga respektive 
normala eller onormala (Kumlin 1998).  

Vid kvalitativa studier kan validitet inte förklaras lika koncist, då det kan finnas flera 
olika aspekter och därmed sanningar. Det blir i stället fråga om att ha tolkat 
resultaten från vår intervju på ett korrekt sätt, då vi är medvetna om att en personlig 
tolkning aldrig står isolerad från en viss påverkan. Validitet innebär att visa att 
studien har genomförts på ett förtroendeingivande sätt. Ofta handlar det om att ställa 
rätt frågor till informanten samt att intervjuaren inte styr utan att svaren blir 
tillämpliga. Intervjuaren lär ha en förväntad mening om objektet som kan leda till att 
vi lyssnar efter de svar vi väntas få (Thomson 2002). För att undvika detta använde 
vi oss av öppna frågor där respondenterna delvis själva fick styra samtalet för att 
minska vår påverkan. På så sätt ville vi få fram informantens egen uppfattning samt 
fördjupa vår förståelse. Genom att ställa följdfrågor möjliggjordes mer klargörande 
och utvecklande svar.      
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4.7  Etiska överväganden 
 
Enligt vetenskapsrådet bör man som forskare beakta fyra grundläggande krav; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
Beträffande informationskravet blev det i sammanhanget frågan om att vi 
informerade och meddelade våra informanter om vår studie och om vilka 
förutsättningar som gällde för informanternas medverkan. Vi klargjorde dessutom för 
informanterna att deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde säga 
att de inte längre vill delta i studien. Vi hade tillgodogjort oss förståelse om att 
informationen skulle vara tydlig för att de medverkande skulle kunna ta ställning till 
om de ville medverka och vad deras medverkan innebar. Efter 
informationslämnandet inväntade vi den medverkandes godkännande till medverkan, 
vilket vetenskapsrådet betecknar som samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet 
innebär att forskaren skall se till att de deltagande i undersökningen dels inte kan 
identifieras och dels att inga utomstående kan ta del av materialet. Nyttjandekravet 
avser hanteringen av materialet, vilket innebär att materialet inte får användas för 
andra ändamål än i den avsedda studien. Vetenskapsrådet ger även rådet att forskaren 
skall visa material av etisk känslig karaktär för de inblandade innan materialet 
offentliggörs samt att erbjuda de medverkande att få ta del av forskningsresultatets 
slutprodukt. Vi har erbjudit våra informanter att ta del av vårt material som först när 
examensarbete är avslutat, vilket samtliga informanter accepterade 
(Vetenskapsrådet2002). 
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5 RESULTAT 

5.1 Faktorer som leder till hållbara strategier 
 
I detta avsnitt kommer resultaten av intervjustudien att redovisas.  Resultaten delas in 
i fyra huvudkategorier; gränssättning, beredskap, ambitionsnivå och fritid. 
Kategorierna grundar sig på de intervjuer vi har genomfört, transkriberat och 
analyserat och är de intervjuade lärarnas resonemang och åsikter utifrån vår 
frågeställning kring hanteringen av stressrelaterade problem i gymnasieskolan. 
Därefter följer informanternas resultat av KASAM utifrån Antonovskys 
livsfrågeformulär. De intervjuade lärarnas utsagor kommer även att tolkas som 
utgångspunk i förhållande Antonovskys teori om KASAM. 
 

5.1.1  Gränssättning 
 
Att sätta tydliga gränser mellan arbete och fritid är enligt informanterna ett av de 
viktigaste redskapen i förhållandet till begreppet stress. De intervjuade har utan 
undantag betonat vikten av att tydligt markera skillnaden mellan sitt arbete som 
lärare och övrig privat tid. Flera av informanterna hade tagit beslutat att sätta gränsen 
för sin arbetsinsats vid hemmets dörr och menade att arbetet hör till arbetsplatsen.  
 

Petra: … Min partner var läkare och han skulle aldrig ha haft kontakt med patienter 
på kvällen, på samma sätt är det för mig. Föräldrar till mina elever får snällt kontakta 
mig på skoltid. Var bestämd och dra gränsen för ditt engagemang…   

 
Kenneth: Man får inte gräva ner sig i allt och inte klandra sig själv. Situationer 
förändras och ser alltid olika ut beroende på olika klasser, när det gäller 
arbetsbelastning. Man kan inte göra allt… att inte göra mer än vad man klarar av, mer 
än att man står på benen. Många tar ut sig. Man ska eftersträva att göra det så enkelt 
som möjligt för sig men ändå ha krav på eleverna.  

 
Manuel: …När jag åker hem från skolan, lämnar jag planering och problem bakom 
mig och dessa skall inte få störa min viktiga fritid förrän jag är tillbaka på arbetet 
dagen efter…  
 

Men det är inte enbart tiden som är den parameter som används i gränssättning, utan 
det finns otaliga situationer som läraren ställs inför och där läraren medvetet kan 
påverka sin egen situation.   

 
Manuel: Vi är som människor så olika och man påverkas av olika saker och i olika 
hög grad. Jag personligen tror att det är viktigt att man försöker att ”känna” efter hur 
man mår. Är jag glad för att gå till arbetet? Hinner jag med mina intressen? Sköter jag 
min hälsa? Osv… Själv så satte jag mig ner och listade mina fem viktigaste 
prioriteringar. Efter några år som lärare, när jag insåg att jag inte han med någon av 
dessa förstod jag att något var fel och att det var därför jag inte mådde så bra. Nu de 
senaste 20 åren har jag sett till att hinna med ”mitt liv” och inte bara varit lärare 24 
timmar om dygnet och jag mår bra och är dessutom en bättre lärare. Vad gjorde då 
jag. Jo med god planering ser jag till att ha kontroll över situationen, det gör mig lugn 
och trygg. Jag har bestämda regler och ramar som jag ser till att inte bara elever och 
föräldrar vet om utan också kollegor och skolledning. Man måste kunna säga NEJ, 
vänligt och bestämt. Naturligtvis får man inte vara fyrkantig utan också vara beredd på 
förändringar men grunden är dock att man har en linje att följa. 
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Arbetet utförs alltså i största möjliga mån på arbetsplatsen, vilket gör att hemmet blir 
en fredad zon som förknippas med något annat än arbete. Exempelvis rättning av 
prov, förberedelser, planering och föräldrakontakt med mera eftersträvas att utföras 
på skolan. Men även under själva arbetsdagen är det av vikt att läraren är tydlig och 
drar gränser där denne anser att detta är nödvändigt. Detta kan gälla i situationer med 
eleverna men också i kontakten med föräldrar, skolledning och kollegor. 
 

Robert: …ibland känner jag pressen från kollegor och/eller ledning att delta i olika 
arbetsuppgifter, men om jag anser att det är helt oförenligt med min planering och 
situation har jag numera bestämt mig för att sätta ner foten och säga nej, tack. Inte 
alltid populärt men jag riktigt känner hur klumpen i magen försvinner…  
 
Hasse: … ställ dig själv frågan om du skall ta på dig uppgiften, eller om den kommer 
att inkräkta på andra viktigare arbetsmoment. Om svaret är ja, ta en diskussion med 
dig själv och sätt gränsen och tacka nej till uppgiften…   

 
Det grundläggande i detta förhållningssätt är att ställa sig frågan: Skall jag som lärare 
ta på mig ansvaret för denna arbetsuppgift eller är det utanför mitt ansvarsområde? 
 

5.1.2  Beredskap 
 
Vikten av gränsdragning har betonats men många av lärarna önskade även 
understryka vikten av planering, då detta gav god beredskap både i det dagliga 
rutinmässiga arbetet men även i oväntade situationer. Enligt våra informanter 
innefattar god planering en rad olika beståndsdelar såsom långsiktig 
terminsplanering, planering för undervisningen den närmaste tiden, samt god tillgång 
till lektionsmaterial m.m. 
 

Robert: …Jag är trygg när jag vet att jag är bra förberedd och att det finns material att 
tillgå om något oförutsett sker. Blir friluftsdagen inställd plockar jag bara fram mitt 
”extra” material och kör lektionen.  

 
Att inte låta sig påverkas av att teknik, som exempelvis att datorer och overhead 
ibland fallerar, utan att istället plocka fram någon annan övning eller material är 
exempel på hur planering och rutiner kan hjälpa till att undanröja källor till osäkerhet 
och stress. Det går inte att förutse oanade händelser, men på detta sätt kan läraren 
ändå vara förberedd genom att ha en viss framförhållning. Det oväntade blir på detta 
sätt avdramatiserat och undviker att utvecklas till en stressfylld situation. 
 

Kenneth: Det är ju också så att man måste ha en back up på allting man gör. Okey, 
man kanske har tänkt använda datorerna men det går inte i den här salen, eftersom de 
fungerar inte , eller så är hälften trasiga. Du måste göra något annat. Du kanske ha 
tänkt använda OH-projektorn så märker du plötsligt att lampan är trasig i den. Det är 
ju många såna grejer som skulle kunna utveckla stress. Men du måste hela tiden 
dubbelkolla allting du gör så att säga så att man inte råkar ut för överraskningar, vilket 
man ändå gör och då måste du ha en beredskap.  
 
Liza: …Jag har satt i system att prioritera min planering av lektioner. Numera har det 
blivit ett rutinarbete för mig att alltid ha en handlingsberedskap för oförutsedda 
händelser. Detta gör mig stark och trygg varför jag inte oroar mig för morgondagen…  
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Informanterna är eniga om att planering, rutiner, struktur och prioriteringar leder till 
att ge läraren hög beredskap, men det är inte bara tiden i skolan som påverkas. 
Beredskapen leder också till att tidsramarna följs och indirekt så påverkas även 
lärarens lediga tid. God planering gör att läraren kan planera för sin lediga tid både 
under arbetsdagen, i form av rast, men även på kvällar och helger. 
 

Robert: Det är svårt men numera har jag så god framförhållning att jag inte behöver 
sitta på raster kvällar och helger för att hinna med mitt arbete. Jag uppfinner inte 
hjulet när jag är i en period med hög arbetsbelastning och det får mig dessutom att 
känna mig som en bra lärare…  

 
God beredskap leder inte bara till en effektivare situation i själva 
undervisningsmomentet utan det finns vinster även runt själva lektionen. Om läraren 
känner sig tidspressad och har svårt att hinna med sitt arbete finns det en risk att 
raster och kvällar tas i anspråk för att komma ikapp. Något som inte bara är negativt 
ur stressynpunkt då detta förlänger dagen och som innebär långa arbetspass utan 
raster, utan här finns också påverkan i det privata livet. Om man inte hinner med sitt 
arbete under arbetstid, utan även känner sig tvungen att fortsätta på den privata tiden 
bör läraren vara observant på sin livssituation menar följande informant. 
 

Liza: …innan så satt jag gärna på rasterna och på kvällarna och förberedde mina 
lektioner. Allt kunde bli bättre och jag ville bli en bra lärare. Till slut kändes det som 
om dagen var en enda lång arbetsdag från 0730 till 1900. Näe, det gagnade ingen. 
Idag tar jag raster på dagen och planerar så att jag kan gå hem när tiden är inne och 
vet du vad, NU mår jag bra…  

 
Flera av lärarnas uttalanden framhöll en beredskap och en flexibilitet i oväntade 
situationer. När dessa situationer uppstod menade de att dessa skulle hanteras med 
samma principiella överväganden som rutinarbetet sköttes på. Samtliga 
informanterna uppgav rutiner, organisering och struktur på tillvaron inte minst i fråga 
om lektionsplanering och förberedelse som viktiga förutsättningar för att kunna 
skapa framgångsrika förhållningssätt. De underströk också betydelsen av att ta hjälp 
av kollegorna genom att samtala, avlasta och utbyta material. 
 

Petra: Att planera lektionerna blir viktigt och känns någonting oöverstigligt ber jag 
kollegor om hjälp, detta har jag varit tvungen att lära mig. Ensam är inte stark, utan 
ta hjälp från skolsköterska, psykolog, kollegor osv. Vi behöver varandra och 
dessutom kan det vara tillfredställande att hjälpa en kollega, dessutom vet man att 
det är ömsesidigt, idag hjälper jag dig, nästa gång är det kanske jag som behöver din 
hjälp.  
 
Liza: Jag är bra förberedd och ser till att ha mycket material som prov, tester, filmer, 
övningar osv i en stor mängd. Samtidigt skall man inte vara rädd att använda 
gammalt material, både eget och kollegors. Ta hjälp av kollegor, ingen prestige. 
Alltså man behöver inte uppfinna hjulet gång på gång utan det går faktiskt bra att 
”hitta” materias det är ju hur vi förmedlar informationen som är det viktiga!!  

 
Informanter menar att deras strategier och förhållningssätt har kommit med åren. De 
menade att tilliten till den egna kapaciteten också har ökat med erfarenheten och 
successivt förstärkts med tiden, då de givits positiv respons i form av den egna 
förtjänsten på sitt förfarande i arbetet. 

 
Kenneth: Om du är påläst och du vet vad du ska göra, så blir det inte lika stressigt. 
Man tvingas inte uppfinna hjulet hela tiden. Man har en bank av prov, hittar sin 
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struktur på lektionerna även om man varierar sig. Man skapar sig en ram, en stomme 
med tiden.  

 
Informanterna uppmanar till att vara en ambitiös och framåtsträvande lärare, men 
menar samtidigt att planering och framförhållning är en förutsättning för att inte 
hamna i tidsnöd vare sig på arbetet eller på privat tid. De menar att det som är 
absolut nödvändigt skall prioriteras och göras till en rutinmässig handling, vilket 
leder till att läraren kommer att ha trygg beredskap inför de situationer som kan 
uppstå under en skoldag. 
 

5.1.3  Ambitionsnivå 
 
Informanterna återkom till vikten av att känna sig belåten med sin insats. Denna 
insikt grundade sig på tidigare lärdomar av erfarenhet stress och överbelastning. 
Under deras långa erfarenhet i yrket har de tvingats förändra sin ambitionsnivå, 
vilket ibland kunde vara en smärtsam resa till insikt. Samtliga informanter har sett 
sina kollegor blivit sjuka av en alltför hög ambitionsnivå och följaktligen tagit 
lärdom av detta.  

 
Liza: Jag har resonerat så här att jag vill inte bli utbränd eller bli sjukskriven om jag 
själv kan göra ett eget val innan. Sen är jag ju väldigt glad att jag bestämde liksom, 
nej, hit men inte längre, ett arbete är ett arbete. Jag måste prioritera min hälsa i första 
hand.  
 
Kenneth: Väldigt många kollegor har gått in i väggen särskilt i ”svenskan” och det är 
många som varit sjukskrivna länge då.   

 
Det gäller att prioritera vad man skall lägga kraften för att undvika spill. 
Informanterna menar att man bör fråga sig vilken storlek insatsen skall ha i 
förhållande till vinstens storlek, med förutsättningen att det finns någon vinst över 
huvud taget i själva åtagandet. Detta sker genom att på ett realistiskt sätt reglera 
arbetsinsatsen utifrån den individuella ansträngningen. De anser att här gäller att ha 
verklighetsförankring tillsammans med förmågan att kunna bedöma vad som går att 
påverka, men även att godta eller åtminstone gilla läget beträffande det som inte går 
att förändra. En intressant positiv infallsvinkel var hur informanterna upplevde att ta 
sig an en svårbemästrad situation. De menade att en arbetsansträngning kunde 
utjämnas av den energi och näring som deltagarna upplevde att arbetet tillförde. I 
desto större omfattning som informanterna uppfattade arbetet som en meningsfull 
utmaning desto större kraft var de beredda att lägga ner.  
 

Manuel: Mitt arbete med eleverna i klassrummet eller i något sammanhang är 
stimulerande och utvecklande, där känner jag ytterst sällan stress. Att få arbeta med 
och se hur ungdomarna utvecklas var det som gjorde att jag sökte mig till läraryrket. 
Alla dessa sidoarbeten däremot kan vara en källa till stress. Dokumentationer och 
administrativa uppgifter tar stor tid och även om jag förstår att dessa har sitt 
berättigande så stjäl det tid från mig och mina elever. Skulle önska att det fanns någon 
”annan” som skulle kunna arbeta med detta. Förutom detta är det väl att jag kan bli 
stressad av att inte få ägna min tid åt ”mina” elever. Det värsta är alltså inte att jag 
måste göra ”sidouppgifterna” det gåt med planering utan att jag istället skulle ha 
önskat att lägga den tiden på min undervisning och mina elever. 63 

 
Kenneth: Det positiva med mitt arbete är att det är så väldigt skoj även om det är 
intensivt. Man får respons från nöjda elever. Det är förklaringen till varför man 
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fortsätter. Jag tycker om att vara igång och gör saker och ting. Jag skrev en 
doktorsavhandling samtidigt som jag jobbade heltid. Men man jobbar ju inte för 
lönens skull.  

 
Läraryrket inkluderar ett varierat utbud av arbetsuppgifter. Om informanterna 
tillfrågades av skolledningen om exempelvis att anta en arbetsuppgift i ett projekt 
som kändes lockande tackade deltagaren ja till erbjudandet eftersom den 
överensstämde med dennes intresse, resursinriktning och engagemang. Om uppgiften 
däremot sakande dessa faktorer gjorde informanten ett effektivt val och tackade nej 
till erbjudandet även om det lönade sig lönemässigt. 

 
Petra: Det finns ju de som går in för projekt med liv och död men märker sedan att 
efter ett års arbete finns inte det där projektet kvar eller det rinner ut i sanden.  Det 
där är ju frustrerande och de känner att det här har inte gett någonting. Vilket slöseri 
med energi. De har bara slängt bort tiden helt i onödan. Sådant gör att man tappar 
sugen. Då blir det ju helt klart motigt. Nä , jag säger NEJ direkt till sådant som jag 
anser inte kommer ge något. Jag utsätter mig inte för något sådant. Jag måste ha en 
dräglig arbetssituation som jag mår bra av. 

 
Återkommande under intervjuerna var det betydelsefulla att som lärare vara nöjd 
med det arbete som man utförde. Framför allt framkom att man ofta såg 
nyexaminerade lärare som hade en ambitionsnivå som kanske inte alltid var möjlig 
att uppnå. Ett engagemang av allt för stora mått för läraryrket är inte endast av godo, 
då passionen ofta kan övergå till en allt för stressfylld arbetssituation. 
 

Manuel: Alla elever är inte mönsterelever, alla kommer kanske inte att nå upp till 
skolans mål. Ta det därför inte personligt om inte alla ”lyckas” i skolan. Gör ditt bästa 
men försök inte förändra världen. Cyniskt? Näe, eftersom många elever har andra 
egenskaper än att sitta i skolbänken. När du går hem efter en skoldag, var nöjd, stolt 
och glad undra inte hela tiden hur du skall göra saker bättre (det behövs ibland, men 
inte alltid). Känn att du duger! Lyssna inte på negativa omdömen om skolan, negativa 
föräldrar, bittra kollegor.       

 
Petra: Försök att inte engagerad dig i allt för mycket arbete som ny lärare. Börja i det 
lilla. Försök att finna trygghet i ditt sätt att undervisa, bli kunnig i ditt ämne och 
utveckla känslan för eleverna och klasserna. När du sedan har vuxit in i rollen kan 
man engagera sig mera. Rådet är alltså att fokusera på kärnan av yrket genom att visa 
tydliga ramar för ditt arbete, för dig själv och för omgivningen, planera, var bestämd 
och tro inte att allt blir bättre bara för att du gör mera. Men det är lätt att hamna i 
någon slags bror duktig situation där man inte kan/vågar säga nej till olika 
arbetsuppgifter och det kan sluta med stress, otrivsel, att man blir otillfreds och att 
man till slut inte finner någon glädje i yrket. Detta är lätt i början av yrkeskarriären 
men kan lika gärna ske efter många år som lärare.   

 
Vikten av att hitta den individuellt rätta ambitionsnivån återkom regelbundet i svaren 
från dessa erfarna lärare. Det är uppenbarligen inte alltid lätt att hitta för den enskilde 
läraren då flera faktorer spelar in, då den goda viljan hos lärarkåren är mycket stark, 
vilket ofta också skapar svårigheter att finna den rätta balansen i arbetssituationen. 
 

Liza: …Om jag känner mig trött och utarbetad...puuhh…och önskar att ta det lite 
lugnt under någon vecka så kan det vara svårt om kollegor och omgivning pushar på. 
Då är det inte lätt att sänka sin egen ambitionsnivå…  

 
Lärarna upprepar att det är viktigt att hitta en personlig ambitionsnivå som man själv 
känner sig nöjd med, men som samtidigt inte innebär en allt för tung arbetsbörda. 
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När man väl har gjort det lär det vara viktigt att bestämma sig och sätta gränsen 
oavsett yttre påverkan. En tydlig och fast ambitionsnivå var dock inget som våra 
informanter tog fasta på eller menade var en viktig del av deras yrke i början av 
karriären, utan är något som har växt fram genom många års erfarenhet. 
Ambitionsnivån avgörs många gånger dels beroende på hur man själv mår och dels 
genom erfarenheter från kollegor som inte har orkat med yrket. 
 

Manuel: …Idag har jag funnit den ambitionsnivå som passar mig, jag aktar mig noga 
för att ta på mig för mycket och genom detta tro att jag blir en bättre lärare. Det är 
ingen som tackar mig och jag börjar må dålig… 
…Lär dig att säga nej när det behövs och känn ingen skuld över det, Känn att du är 
nöjd och stolt över din yrkesroll…   
 

Ett konkret problem som kan innebära att läraren sätter sin ambitionsnivå alltför högt 
är det ibland outtalade kravet att läraren ofta skall ha en lösning på alla allmänna 
problem och dessutom lösningar på alla enskilda problem för varje individuell elev. 
Om man har som målsättning att det är detta som krävs för att titulera sig som en bra 
och ambitiös lärare finns det stora risker att ambitionsnivån är allt för hög. Om 
läraren istället är realistisk i sin målsättning och gör en bedömning utifrån vad denne 
kan förankra i realiteten så är chansen större att resultatet blir gott utan att 
ambitionsnivån blir för hög. 
 

Liza: …Jag känner igen mig själv i de nya lärarna och försöker få dem att dra ner på 
sina ambitioner, det är inte det att de skall smita undan eller göra ett halvhjärtat arbete 
men jag vet att dem annars  om något år inte finns kvar på skolan…     

 
Petra: Att allt ska vara så perfekt, snyggt och framgångsrikt speglar sig i skolvärlden. 
Läraren förväntas att lösa många problem för att inte säga alla. Om något sedan inte är 
bra i skolan så är det gärna skolan och lärarnas fel sällan eller aldrig är det föräldrar 
eller elevers fel. Efter en dag som lärare, kurator, psykolog, vän, god kollega, 
nytänkande, traditionell, strukturerad, flexibel, vänlig, sträng, duktig 60,   
 
Liza: Det går nästan inte att beskriva. Stresstålig, bestämd, rolig, glad, organiserad, 
framåtsträvande, retoriker, empatisk, medmänniska, kurator, förhandlare, 
diplomat…….hahaha Med dessa egenskaper skulle jag ha satsat på ett arbete med 
bättre status och lön än det som lärare. Skämt åsido är det viktigt att göra ett gott 
arbete, att känna att man duger. Om vi förutsätter att man som lärare känner så, att 
man har några av dessa egenskaper och av omgivningen uppfattas som en god lärare. 
Sådana är de flesta i skolvärlden.62 
 
Robert: … Det är bara att inse, alla elever har inte förutsättningar och kommer inte att 
uppnå det jag som lärare kanske skulle önska. Jag ställer inte skyhöga förväntningar 
vare sig på mig själv eller på eleverna…  

 
För att ändå kunna ha en ambitionsnivå som ligger i samklang med den egna önskan 
om att utföra ett gott arbete, så uttryckte flera respondenter betydelsen av att det 
utförda arbetet gjordes med glädje. Att söka sig till arbetsuppgifter som var 
stimulerande och som upplevdes som stimulerande innebar att ambitionsnivån kunde 
hållas på en hög nivå. 

 
Robert: …Det är inte enbart negativt om arbetsbelastningen och ambitionsnivån är 
hög om jag bara får göra det som jag anser är kärnan i mitt läraryrke, att undervisa…  
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Manuel: …Fokusera på det du anser är viktigt och ta strid för detta då är chansen stor 
är du får göra det som är relevant, det vet du dessutom oftast bäst själv, det är DU 
som är experten!...  

 
 
Det är viktigt med en god ambitionsnivå och då avser informanterna att det framför 
allt innefattar den för läraren subjektiva känslan av att både göra ett gott arbete och 
samtidigt utföra det på ett sådant sätt att man själv som individ mår bra. 
 

5.1.4  Fritid 
 
I samtalen kring lärarens arbetssituation i skolan så finns det ytterligare en aspekt att 
ta i beaktande. Alla informanterna anser att, trots att fokus ligger på 
arbetssituationen, att det privata livet och fritiden är en så viktig del att den särskilt 
måste tas upp. Då det finns arbetstid förutom den arbetsplatsförlagda tiden så medför 
det också ett utrymme att ta med sig arbetet hem, på gott och ont. Det är svårt att 
skapa sig ett bra synsätt till sin egen fritid menar respondenterna. Men de menar för 
att överleva som lärare måste man också tillgodose sina personliga behov. Dessa 
behov kan vara såväl av fysisk karaktär som av psykisk karaktär. Om vi ska kunna 
tillfredsställa våra behov måste vi tillföra energi och kraft utifrån, vilket innebär att 
vi måste upprätthålla kontakt med omvärlden och dess miljöer utanför skolan. 
 

Petra: Frilutsliv!!! Finns inget bättre för mig i alla fall än att vistas ut i naturen. 
Träningen gör att jag släpper taget om skolan och problemen blir oftast mindre. Det är 
viktigt att försöka hålla sin kropp i trim. Sedan försöker vi att umgås med andra än lärare 
på vår fritid. När man umgås med goda vänner från andra branscher krymper problemen 
i skolan, i alla fall för en stund!  

 
Återhämtning anser samtliga lärare kan innebära; att få koppla av, engagera och 
intressera för något helt annat än skolan, att ladda om batterierna, skänka tid till 
eftertanke, varva ner, eller bara få göra något som man själv tycker är roligt. De 
flesta lärare betraktar återhämtning som något som främst sker utanför arbetsplatsen. 
Några informanter betonar dock vikten av att alla få möjlighet att reflektera kring sitt 
arbete på den arbetsplatsförlagda tiden. Dessa informanter betraktade själva intervjun 
som ett tillfälle till reflektion och talade om det viktiga i att reflektera med någon 
utanför verksamheten. Samtliga informanter menar att ibland kan man inte undvika 
att arbetet hopar sig och då också överlappar den tid som lärarna är lediga och på 
detta sätt minskar möjligheterna för återhämtning. 
  

Robert: Dessutom tror jag att man har nytta av sin "fritid" även på skolan. Man 
kommer tillbaka utvilad fysiskt och psykisk och med ny inspiration. När jag i början 
av min karriär ägnade helger och lov till förberedande lektioner och i bland även med 
föräldrakontakt blev det ett bra resultat men det tog på krafterna. När jag idag är ledig 
och eventuellt träffar en förälder på min fritid blir samtalet ALLTID om något annat 
än skolan och deras barn. Träffar jag elever så talar vi om något som JAG tycker är 
roligt. Efter semesterresor, utan någon baktanke om nyttan för min lärarprofession, 
känner jag mig utvilad och inspirerad till att komma tillbaka till skolan. Det jag vill 
komma till är att dessa samtal ger mig en god och otvungen kontakt med föräldrar och 
elever samtidigt som dem inte blir "arbetssamtal". Resan jag gör ger mig kunskap som 
jag använder i skolan utan att jag har planerat för det. Så planera för att vara en god 
lärare på skolan och en människa som njuter av ledig tid! 
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Robert: …Fritiden är så viktig för att få ny kraft både fysiskt och mentalt att jag inte 
låter skolan påverka, om det inte är något speciellt förstås. Men det får inte bli för 
många ”speciellt” situationer… 
 
 

Tre av informanterna berättade att de promenerar till och från jobbet varje dag för att 
få tid till att dels sätta igång dagen och dels till att få sortera alla intryck och på så 
sätt avsluta dagen. Ett exempel som således minimerar möjligheten till återhämtning 
är avsaknaden av att direkt kunna sätta punkt för arbetsdagen där den borde ha sitt 
slut. Samtliga informanter uttrycker att loven är förutsättningen för att lärare skall 
mäkta med sitt arbete. De menar att utan loven skulle läraryrket bli övermäktigt. 
Loven tillåter att vid särskilda tillfällen acceptera långa arbetsdagar, då det inte 
inkräktade på fritidens bestämda innehåll. Men våra informanter värderade både sin 
värdefulla fritid och sina familjerelationer högt. Familjelivet och den personliga 
integriteten är viktigt för det personliga välbefinnandet. Problemen uppstår oftast när 
skolarbetet under lång tid upptar allt för mycket av fritiden. När enstaka kvällar med 
skolarbete övergår till att bli ett normalt tillstånd eller när en enstaka helg för 
provrättning blir en återkommande vana varje lördag, då påverkas privatlivet 
negativt. 
 

Petra: …När jag var yngre satt jag ofta kvar i skolan  på kvällarna och arbetade men 
istället för att känna mig duktig blev jag stressad av att jag försummade min familj…  
 
Robert: …Helgerna är så viktig för mig och min familj att det är ytterst sällan jag tar 
med mig arbetet hem. Jag måste få tid till mig och min familj annars kommer det att 
gå ut över skolarbetet… 

 
Det är inte heller så att lärarna helt avstår från att arbeta utanför arbetstid, utan det 
gör man gärna utifall situationen kräver det. Det man reagerar mot är den 
slentrianmässiga synen på att det skall vara normalt att sitta hemma många och långa 
kvällar eller att alltid använda helgerna till skolarbetet. De flesta lärarna anser dock 
att skall man arbeta mer än arbetstiden är det inte mer än rätt att man också skall få 
betalt för det. 
 

Robert: … Vem på kommunen, i affären eller på sjukhuset skulle gå till sitt arbete på 
lördagen och arbeta gratis i 5-6 timmar?...  
 
Petra: … ibland tror jag att vi lärare trissar varandra att arbeta för mycket…vi ska 
vara så duktiga…  

    
Manuel: Jag skiljer på min arbetstid och min privata tid. Är mycket ute i naturen för 
att ”rensa” både kropp och huvud men går också ibland på teater eller film. Jag gör 
detta för att det är mina intressen utan någon baktanke att det skulle vara ”nyttigt” för 
min lärarroll. Som lärare har man ett ansvar gentemot sina elever men också mot sig 
själv. Var stolt över att vara lärare men tillåt dig att utan dåligt samvete vara en vanlig 
människa  

 
Fritiden fyller ett stort behov för respondenterna. Det är en källa till återhämtning 
både fysiskt och mentalt, tid till umgänge med nära och kära, men framför allt en tid 
till distans till sitt arbete. Informanterna upplever att de ger ut så mycket av sig själva 
under arbetsdagarna, i kontakten med elever, föräldrar, kollegor, skolledning osv. att 
fritiden behövs för att stimulera och inspirera till ”nästa” arbetsdag.  
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Liza: Personligen försöker jag också att ”rensa huvudet” genom att aktivera mig 
fysiskt. Promenader och någon form av träning är alltid skönt för välbefinnandet.  

Liza:  Då! Är det viktigaste att man kan avgränsa sin profession med sitt privatliv. Jag 
är lärare och stolt över det, ibland blir jag lärare på min ”privattid” men på min 
”privattid” är jag först och främst en egen individ men mina intressen. Jag står väl inte 
på ett barbord och dansar på fredagskvällen men jag anser att det inom rimliga gränser 
är viktigt att man får vara ”normal” utan att tänka på vad andra säger om den där 
”läraren”. Gör man det blir livet roligare!! 62 
 

Att arbetet som lärare trots allt har sin största fokus på det som sker under arbetstid 
är väl otvivelaktigt, men då läraryrket är så mångfacetterat där i stort sett alla har gått 
i skolan och har åsikter om den finns det alltid en risk att det blir mer än ett yrke. 
Därför blir synen och förhållningssättet till fritiden mycket viktigt för att 
arbetssituationen skall bli tillfredställande.      
 

5.2   Kasam 
 
De situationer som beskrivs av de intervjuade är ibland påfrestande men dessa lärare 
har än dock stannat kvar i yrket och känner sig fortfarande motiverade. 
Motivationsfaktorerna skapar trivsel i den utsträckning de finns tillgängliga, men inte 
vantrivsel där de dock saknas. Vi tycker oss dock upptäcka spår av ett visst missnöje 
på olika håll bland våra informanter. Men inser att klaga kan man ju göra utan att 
detta innebär att man känner vantrivsel. Det handlar istället om den enskilde lärarens 
känsla av sammanhang och vilka motivationsfaktorer och upplevelse av 
meningsfullhet vederbörande har. Klagomål, synpunkter och gnäll kan likväl vara ett 
uttryck för ett högt KASAM. Det viktiga är att man hanterar sina känslor och att man 
kan ge uttryck för dessa på ett konstruktivt sätt. Den centrala som Antonovskys teori 
framför är att de känslor som personer med högt KASAM oftast upplever är en 
inriktad känsla på ett förhållandevis tydligt mål. Man kan dock vara irriterad på 
någonting som ägt rum. Men ilskans dimensioner är alltjämt avgränsade och 
definierade, liksom de konsekvenser som man föreställer sig att den leder till. 
Individer med högt KASAM är oftare reflekterande och medvetna om sina känslor 
och kan därför beskriva dem lättare och känner sig därmed mindre hotade av dem. 
Det är mer sannolikt att känslorna är personligt acceptabla, vilket även medför att det 
inte finns ett lika stort behov av att bortse från dess existens. De utgör också på så 
sätt ett mer användbart gensvar på verkligheten i den situation man befinner sig. 
Antonovsky hävdar att personer med högt KASAM inte drar sig för att förebrå andra 
om verkligheten motiverar detta. Personer med lågt KASAM och djupgående tvivel 
på sin egen kompetens accepterar ofta arbetskraven som rimliga, samtidigt som de 
däremot tvivlar på sin egenkompetens. Detta synsätt står i motsats till personer med 
hög KASAM som är kapabla att lägga skulden där den hör hemma, menar 
Antonovsky. Han understryker även att skillnaden mellan en person med högt 
KASAM och en person med lågt KASAM inte är att den tidigare inte visar påverkan 
på negativa stressorer med starka känslor av obehag. Personer med högt KASAM har 
snarare lättare för att låta känslorna komma upp till ytan och ge öppet uttryck åt dem 
i stället för att tränga bort dem. På så vis blir det också lättare både att hantera det 
problemet och att klara av känsloregleringen. Faran att spänning omvandlas till stress 
blir också betydligt mindre.” Högt KASAM är att göra livet uthärdligt och att 
handskas med uppkomna stressituationer så tillfredställande som möjligt. 
Antonovsky menar således att kraftigt negativa känslor inte kommer att märkas 
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mindre hos personer med en högt KASAM, snarare mer. Våra informanter redogör 
för en rad olika strategier att ta till för att kunna hantera stressorerna i arbetet, vilket 
enligt Antonovsky innebär att de söker upp och framhåller de aspekter av situationen 
som är begripliga utifrån deras erfarenheter.  

  
Nedan redovisar siffrorna den korta versionen av Antonovskys livsfrågeformulär, där 
nivåerna är följande: 
  

 Låg Kasam 30-60 poäng 
 Måttlig Kasam 61-75 poäng 
 Hög Kasam 76-91 poäng 

  
Resultaten visar en spännvidd mellan 73 till 85 poäng samt att alla deltagare förutom 
en hamnar under nivån som visar på ett högt kasam värde. Det är endast en informant 
som inte når upp till den nivån, men som dock ligger på den övre halvan av den 
måttliga kasam nivån.  
  

• Petra, 60 år, kasam: 73 poäng (måttlig nivå) 
• Liza, 62 år, kasam: 83 poäng (hög nivå) 
• Hasse, 59 år, kasam: 77 poäng (hög nivå) 
• Robert, 55 år, kasam: 84 poäng (hög nivå) 
• Manuel, 63 år, kasam: 85 poäng (hög nivå) 
• Kenneth, 63 år, kasam: 76 poäng (hög nivå) 
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6 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 
 
Enligt våra informanter upplevdes arbetsförhållandena mer betungande i dagsläget 
än förr om åren. De menar att arbetsmängden har ökat med de tilltagande kraven i 
samband med kommunaliseringen och att arbetsuppgifterna har förändrats. När 
kraven höjs samtidigt som resurserna sänks blir det mer mödosamt för den enskilde 
läraren att begränsa sin arbetsinsats. Flera samtidiga förändringar kan innebära att 
den upplevda känslan av sammanhang minskar. Det är tydligt att lärare måste kunna 
hantera många saker samtidigt och det är möjligt att de lärare som har svårare att se 
sammanhanget också har svårare att se arbetet som meningsfullt. Vi kan också 
konstatera att det ofta komplexa läraryrket består av en mängd relationer av intensiv 
och varierande karaktär. Detta medför också krav om en större förståelse och 
lyhördhet av sammanhanget och de behov som uppstår, för att själva arbetsinsatsen 
skall kännas meningsfull. Skolan som arbetsplats är en uppskruvad och intensiv 
miljö fylld av stressorer i form av information och impulser, vilket skapas av den rad 
situationer och intryck som inryms under en helt vanlig arbetsdag.  Det vore märkligt 
om inte denna uttömmande situation stundtals skulle te sig både mentalt och 
känslomässigt uttröttande. Vi menar att kasam då kan förklara hur läraren väljer att 
tolka situationen. Om vederbörande vet med sig att vara kapabel att hantera 
stressorerna så avtar stressen. Men om en person däremot upplever sig hjälplös och 
vanmäktig i fråga om att klara av ett krav, så tenderar stressen att bli allt för hög och 
kraven kan förefalla som omöjliga att övervinnas. Enligt Antonovsky så uppfattar 
individer med högt KASAM stressorer som oväsentliga i större utsträckning än 
individer med lågt KASAM. Det innebär att en och samma händelse följaktligen kan 
leda till olika bedömningar hos olika lärare.  
 

”Beroende på om individen har ett högt eller lågt KASAM kan stressorerna 
bemötas på olika sätt. En person med högt KASAM söker efter de aspekter 
som gör situationen begriplig, de undviker inte situationer som är stressiga 
utan de kan finna en ordning, ett sammanhang även i dessa situationer.”  
(Antonovsky, 1991, s.11)   

 
Våra informanters olika strategier vittnar om att lärare är nödsakade att distansera 
sig, vilket är en väsentlig förutsättning för att undvika överbelastning och känslan av 
otillräcklighet i arbetet. Hargraves hävdar att ju mer läraren engagera sig i elevernas 
privata problem ju tydligare blir de depressiva skuldkänslorna (Hargraves 1998). 
Våra informanter menar att det naturligtvis är viktigt att en lärare skall värna om 
eleverna och deras inlärning, men menar att det är av lika stor vikt att läraren sätter 
punkt vid en tydligt utstakad gräns för sin omtanke, omsorg och generositet. De 
problem som befinner sig utanför gränsen bör kunna överlämnas till föräldrar eller 
lämplig sakkunnig expertis. De intervjuade lärarna betonar gränssättning både 
gentemot sig själv och sin omgivning, men även beträffande oförutsedda händelser 
utgör gränssättning en avgörande del. Informanternas förhållningssätt innebär att de 
ofta innan de ger sig in i en oväntad problemfylld situation frågar sig i vilken 
utsträckning just de är ansvariga ett lösa den uppkomna situationen. Detta kan ibland 
medföra att man avstår att involvera sig. Både på arbetsplatsen och på fritiden 
anpassar informanterna sitt engagemang på ett strategiskt sätt för att balansera 
kraftresurserna så att de inte fullständigt skall uttömmas. Detta innebär att 
informanterna gör noggranna avvägningar och prioriteringar av sina åtaganden. För 
att lärare skall kunna göra den här typen av prioriteringar liksom att skapa tydliga 
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ramar för såväl sitt läraruppdrag som sin egna kapacitet så krävs en god 
självkännedom. Självkännedom innebär medvetenhet om sina egna styrkor 
respektive svagheter samt egna värderingar, vilka således kommer att prägla 
yrkesidentiteten. Informanterna har också en tillförsikt till elevernas egen förmåga 
och lät eleverna själva ta ett befogat ansvar för den egna inlärningsprocessen. De 
flesta av informanterna tycker att ansvaret som ålagts läraren ibland erinrar om 
beskydd i en allt för stor omfattning. De menar att detta förhållningssätt grundade sig 
i det vidsträckta fostransuppdraget.  
 
Läraryrket kritiseras ofta för den diffusa och oavslutade karaktären. Informanterna är 
väl medvetna om problematiken och skapar egna individuella strukturer och ramar 
för att lättare åskådliggöra sitt arbete, då de ser det som en självklarhet att själva 
skapa de förutsättningarna som de behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett 
tillfredställande sätt. De vill personligen inte drabbas av omgivningens i bland 
ogenomtänkta beslut. De gör pragmatiska värderingar med överlagda 
handlingsstrategier med en sorterings- och prioriteringsprocess för att åstadkomma 
en tillfredsställande arbetssituation. När läraren inte klarar av att dra gränser och 
bestämma inför andra vilka uppgifter som skall utföras så finns det en stor risk att 
resultatet av insatsen blir negativ. Om det sedan ger ett sämre resultat i lärarrollen 
eller även medför fysiska eller psykiska problem är naturligtvis individuellt. 
Sammanfattningsvis kan en god och underbyggd gränsdragning dock förhindra att 
läraren inte riskerar att hamna i en situation med en allt för stor arbetsbelastning och 
stress.  
 
Gemensamt för undersökningsdeltagarna är att de har ett aktivt förhållningssätt 
närhelst något oförutsett inträffade på eller utanför arbetsplatsen. När problem 
uppstår, tar de tag i dessa och ryggar inte för oväntade situationer. Att ha 
handlingsberedskap tycks utgöra en grundläggande förutsättning för välbefinnande. 
Handlingsviljan bidrar, enligt Antonovsky, till att personen besitter en tillförsikt att 
svårigheter kan övervinnas och därför är beredd att ta sig an ett uppkommet problem, 
något som han beskrivit gäller för personer med stark KASAM. (Antonovsky 1991) 
 
Informanterna ifrågasätter vad ett engagemang skulle komma att kosta i form av 
uppoffring i relation till vad vinsten skulle tänkas bli. Arbetet organiserades därefter 
så att det skulle ske så lite kraftbortfall som möjligt. Yrkeserfarenheten bidrar i 
många fall säkert till att respondenterna inte överengagerar sig. De kan därmed 
skydda sig mot överbelastning och hålla stressnivån nere. Detta har givit 
informanterna en medvetenhet om att de duger som lärare. Samtidigt ger kunskapen 
dem möjlighet att prioritera och sovra både bland arkiverade arbetsuppgifter och 
beträffande umgänget med kollegor och elever. De hade rutiner att falla tillbaka på 
och de känner ingen prestige drar dem för att ta hjälp av kollegorna, vilket kan hålla 
förberedelsearbetet nere. Det förefaller som ambitionsnivån på arbetet på detta sätt 
kan hållas på en rimlig nivå. De ser även själva till att arbetsuppgiften, umgänget 
med kollegorna och elevsituationen blev meningsfull. 
 
När lärare inte hinner med sitt arbete är den vanliga reaktionen att de arbetar mer i ett 
försök att komma i fatt och få kontroll över sin situation. Det är då lätt att komma in i 
en ond cirkel av stress som utmynnar i utbrändhet och då blir det mycket svårt att ta 
igen sitt arbete. Vi tror inte att det optimala tillvägagångssättet för att motverka stress 
är att utöka sitt arbete ytterligare, utan här krävs nya tankegångar och strategier som 



 

 30

ersätter de gamla. Strategier som innefattar synen på sitt uppdrag liksom möjligen 
synen på sig själv som individ. Det förenande draget i informanternas svar var att de 
i stället oftast handlande utifrån ett realistiskt utgångsläge i stället för ett 
känslomässigt. De försökte se positivt på de svårigheter som de råkat ut för och 
fattade sakliga och verklighetsförankrade beslut som var möjliga i proportion till de 
förfoganden som fanns tillgängliga. De motgångar som våra informanter uthärdat 
hade förändrat deras syn på livet och givit dem insikt om vad som var värdefullt att 
lägga kraft på i deras arbete. Företeelser som nya direktiv, konflikter eller 
misslyckanden fick inte längre samma laddade betydelse som tidigare. Vi tyckte oss 
uppleva att samtliga informanter verkade ödmjuka inför livet och hade intagit en mer 
distanserad ställning utifrån ett vidare perspektiv. Med utgångspunkt i Antonoskys 
teori om KASAM grundar vi detta på informanternas förhållningssätt, erfarenhet, 
GMR och förståelse. Genom sina personliga strategier formade de en för dem själva 
begriplig arbetssituation. Informanternas hanterbarhet skapade dem en känsla av 
tillfredsställelse. De såg på sin läraruppgift och vägde insatsen mot vinsten. 
Informanterna gjorde prioriteringar och strategiska val i sitt arbete utifrån sin egen 
kapacitet, styrka och förmåga. Våra informanter uttryckte vikten av att se sig själv, 
vad man personligen förmår och att få möjlighet att jobba med det man har en 
fallenhet för och tycker är nöjsamt. De menade att läraren själv gör sina 
prioriteringar och väljer sina begränsningar, samt försvarar dem mot andras 
ingripande.  
 
 
Avslutningsvis 
 
Det som presenterats i denna studie indikerar på att det inte är hälsosamt att som 
lärare ha allt för höga ambitioner i förhållande till den kravnivå och de 
belöningsmöjligheter som råder i dagens skola. Det gäller att sätta realistiska gränser 
och anpassa arbetsinsatsen efter de förutsättningar som ges för att inte överanvända 
de egna kraftresurserna. Våra informanters långa erfarenhet bidrog till ett 
förhållningssätt som samverkade till att en situationsbestämd känsla av 
”sammanhang” som återkommande rekreerades i deras arbete. Deras resonemang 
utgick från att lägga fokus på det meningsfulla, eftersom där finns också glädjen och 
kraftkällorna. Antonovsky använder Frankenhaeuser, då han förklarar vad som 
menas med att känna glädje och stolthet i sitt arbete. Frankenhaeusers definition av 
glädje och stolthet i arbetet är att man har frihet att själv bestämma över sin situation.  
 

Om det finns glädje och stolthet i arbetet kommer det, oavsett om man frivilligt har 
valt att göra det man gör eller bara hamnat där, att finnas en känsla av att det är mitt, 
att jag vill göra det som jag gör. (Antonovsky, 1991, sidan 140).  
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 
 
 
 
1. Vad innebär begreppet ”stress” för dig? 
 
2. Förknippar du några speciella arbetsuppgifter med stress? 
  
3. Hur hanterar du läraryrket för att undvika att hamna i stressituationer? 
 
4. Vilka åtgärder använder du helst för att förebygga stress? 
 
5. Vilka egenskaper/förhållningssätt anser du att en lärare bör besitta för 
att bäst kunna hantera stress? 
 
6. Föredrar du en regelstyrd eller en mål- och resultat styrd skola?  
- Motivera varför. 
 
7. På vilket sätt är arbetslaget och kollegorna en hjälp i stressituationer? 
 
8. Vilket är, enligt dig, det mest vanliga stress relaterade misstaget som 
en lärare kan begå? 
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BILAGA 2 
Antonovskys livsfrågeformulär 
 
 
  1. Har du känslan av att du inte riktigt bryr dig om vad som 

händer omkring dig? mycket sällan 1 2 3 4 5 6 7 mycket ofta  
                                      eller aldrig  
 

2. Har det hänt att du blivit överraskad av beteende hos personer som du 
trodde du kände väl?  
har aldrig hänt 1 2 3 4 5 6 7 händer alltid 
  

3. Har det hänt att du blivit besviken på människor du litat på?  
har aldrig hänt 1 2 3 4 5 6 7 har hänt ofta 
  

4. Hittills har ditt liv…  
saknat tydligt 1 2 3 4 5 6 7 haft klara mål  
mål och mening                  och mening 
  

5. Har du känslan av att du behandlas orättvist?  
mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 mycket sällan  

eller aldrig 
  

6. Har du känslan av att du är i en ny situation utan att veta vad du skall 
göra?  
mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 mycket sällan 

eller aldrig  
 

7. Är dina dagliga sysslor..  
en källa till djup 1 2 3 4 5 6 7 en källa till  
glädje eller tillfreds-               smärta och leda  
ställelse  
 

8. Har du mycket motstridiga känslor och idéer?  
mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 mycket sällan  

eller aldrig 
  

9. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna?  
mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 mycket sällan  

eller aldrig  
 

10. Många människor – även de med stark självkänsla – kan känna sig helt  
misslyckade i vissa situationer. Hur ofta har du känt så?  
aldrig 1 2 3 4 5 6 7 mycket ofta  

 
 
11. När någonting har hänt, har du i allmänhet upptäckt att du..  

över- eller under- 1 2 3 4 5 6 7    såg saker i dess  
värderar dess betydelse                 rätta proportioner  
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12. Hur ofta känner du att det inte finns någon mening med dina dagliga 

sysslor?  
mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 mycket sällan  

eller aldrig 
  

13. Hur ofta har du känslor som du är osäker på att kunna behärska?  
mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 mycket sällan  

eller aldrig  
 
 
 


