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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine whether there was any connection between coping 

strategies; emotional and cognitive strategy and perceived level of stress among primary 

school teachers in primary and middle school. It was also investigated whether there was a 

difference between full-time and part-time employees and perceived level of stress. As a 

theoretical background Lazarus' transaction theory of stress was used as an explanation of 

mental stress, Lazarus coping strategies for stress and Karasek’s and Theorell’s model of 

psychosocial work environment was used to explain unhealthy at work. To measure coping 

we used Coping inventory resources and to measure the stress we used Percieved stress scale. 

Data were collected from 76 elementary school teachers in five elementary schools from 

small towns in southern Sweden. The result showed significant relationships between 

cognitive coping strategy and greater perceived stress. No significant associations were found 

regarding full-time, part-time and perceived degree of stress. Participating teachers between 

23-66 years (M= 41 years) and gender distribution were 68 women and 8 men. Further 

research is suggested on studying elementary school teacher’s positive self-image and 

positive view of others in relation to perception of stress and to examine differences in 

adulthood and coping strategy. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns något samband mellan copingstrategierna 

emotionell och kognitiv strategi och upplevd grad av stress hos grundskolelärare på låg och 

mellanstadiet. Det undersöktes också om skillnad fanns mellan heltid och deltidsanställda och 

upplevd grad av stress. Som teoretisk bakgrund användes Lazarus transaktionsteori för stress 

som förklaring till mental stress, Lazarus copingstrategier som bemästringstrategi för stress 

och Karaseks och Theorells Krav-kontroll-stödmodell för att förklara ohälsa på arbetet. För 

att mäta coping användes Coping resources inventory och för att mäta stress användes 

Percieved stress scale. Data samlades in från 76 grundskolelärare på fem grundskolor på 

mindre orter i södra Sverige. Resultatet visade signifikanta samband mellan kognitiv 

copingstrategi och högre grad upplevd stress. Inga signifikanta samband påträffades gällande 

heltid, deltid och upplevd grad av stress. De deltagande lärarna var mellan 23-66 år, (M= 41 

år) och könsfördelningen var, 68 kvinnor och 8 män. Vidare forskning föreslås för studier 

angående grundskolelärares positiva syn på sig själv och andra i förhållande till synen på 

stress samt att studera skillnader i användning av copingstrategi i vuxen ålder. 
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Bakgrund 

 

Stressrelaterade sjukdomar kostar idag samhället flera miljarder och räknas till 

folksjukdomarna. Flertalet olika diagnoser förknippas med stress bl.a. hjärt- och 

kärlsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, högt blodtryck och sköldkörtelns dysfunktion. 

Sjukdomarna ses som allvarliga och kan leda till ett mindre fungerande liv och i värsta fall 

med dödlig utgång (McEwen, 2013, Socialstyrelsen, 2001). Därför är det viktigt att vi lär oss 

hantera stress på ett konstruktivt sätt. ”Stress” är ett ofta använt ord, och vanligtvis syftar det 

på upplevelser och situationer som skapar oro och frustration eftersom det pressar oss att 

prestera utöver vår normala förmåga (McEwen, 2013). Stress är en alarmreaktion som utlöses 

när man inte lyckas bemästra en situation eller lösa ett problem. Denna alarmreaktion kan då 

komma att inverka negativt på en persons liv (Eriksen & Ursin, 2013).  

Stress, arbete och hälsa är numera ett ledande forskningsområde inom flera universitet och 

området ses angeläget genom en långsiktig målsättning att bidra till en förbättrad folkhälsa. 

Forskning sker inom ett flertal stressområden om hur, vem och varför stress påverkar 

individer såväl psykiskt som fysiskt. Arbetslivets inriktning med höga krav och på individens 

ansvar och prestationer, skapar ett gränslöst arbetsliv och privatliv. Resultatet har blivit en 

kraftig utveckling av stressrelaterade sjukdomar (Stressforskningsinstitutet, 2012), vilka även 

har återverkningar på gruppen och i organisationen (Arbetsmiljöverket, 2013). De negativa 

effekterna av stress kan exempelvis resultera i att det tas ogenomtänkta beslut och även leda 

till konflikter samt sjukfrånvaro. Ett bra arbetsmiljöklimat skapas genom att stress förebyggs 

konstruktivt (Arbetsmiljöverket, 2013).  

Arbetsmiljöverket menar att skolornas arbetsmiljö runtom i landet kan ses som bristfällig på 

grund av en hög stressnivå. Man har därför infört inspektioner av skolhuvudmän och skolor 

under 2013-2016. Inspektionerna görs för att försöka bidra till att förebygga och minska den 

riskabla stressen för elever och lärare (Arbetsmiljöverket, 2013). Läraryrket är nämligen ett 

av de mest stressande yrke man kan ha enligt lärarförbundet, som hänvisar till 

tjänstemannaorganisationen TCOs undersökningar. Lärarförbundets ordförande Eva-Lis 

Sirén menar att det är för få som söker till lärarutbildningen och att ett flertal även funderar 

på att lämna yrket. Orsaken är att det bland annat är för hög belastning på arbetet och säger 

att “För ett land som är beroende av att kunna konkurrera med kunskap är detta ett allvarligt 

problem” (Lärarförbundet, 2013).  
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Stress hos lärare är vanligt förekommande även internationellt, med bristande arbetsvillkor 

och tidspress (Cosgrove, 2000, s.49). Med en hög arbetsbelastning som kan leda till riskabel 

stress blir det på så sätt intressant att studera läraryrkets eventuella samband till mental stress 

och hur man hanterar stress. Även om stress är ett problem världen över så finns det oss 

veterligen få svenska vetenskapliga publikationer med inriktning på copingstrategi och 

upplevd stress hos lärare, vilket motiverar denna studie.  

 

Stress 

Enligt Agervold definieras stress på följande tre grundläggande sätt: 

“En typ av stimulans, stressor; en belastning eller påverkan på organismen. en "icke-specifik" 

respons som omfattar en fysiologisk reaktion på en stressor. en kombination och 

samverkansprocess av de två - responsen på ett stimulus” (Agervold, 2003). 

Stress definieras som psykologiska och fysiologiska reaktioner på inre eller yttre 

påfrestningar och som leder till förändringar i beteendet (Lazarus, 1999). Stress kan ses som 

en sluten cirkel, det vill säga en stressreaktion produceras och en respons uppkommer av en 

stressor där reaktion och respons ständigt pågår (Charlton, 1992). Enligt kognitiv stressteori 

grundas stress i de erfarenheter individen varit med om sedan tidigare, hur de erfarenheterna 

betraktas och tolkas (Eriksen & Ursin, 2007). I Lazarus transaktionsteori förklaras stress 

genom kognitiva primära och sekundära tolkningar, det vill säga hur individen ser på 

stressorer. Kan individen ta sig an situationen som uppkommit? Vilka tillgångar har 

individen? Tolkningar sker genom vilka val och resurser som finns tillgängliga. Hur 

tolkningen sker det vill säga, hur eventuell fara eller ett hot ses leder till kroppsliga reaktioner 

via det visuella och tankar skapas och resulterar i ett visst beteende. Hur vi ser på situationen 

är på så vis avgörande för de inre reaktionerna på de yttre kraven människan utsätts för 

(Lazarus & Folkman, 1984, Lazarus, 2013).  

Mental stress kan delas upp i två delar, emotionell och kognitiv stress. Skillnaderna vid 

stress-symptom är att på det emotionella planet infinner sig en varaktig irritabilitet, kort 

temperament eller depression. Vid kognitiva stress symptom uppstår problem med minnet, 

dåligt omdöme i olika situationer och en oförmåga till koncentration. Emotioner, stress och 

coping samspelar och är beroende av varandra (Lazarus, 1999). Påfrestningar av stressorer 



3 
 

upplevs olika från individ till individ och beror dels på självuppfattningen och hur individers 

inre tillstånd skapas av stressorerna (Agervold, 2001). Då en människa ser situationen som 

hotande kan en annan människa istället se samma situation som en utmaning (Lazarus, 

Cohen, Folkman, Kanner & Schaefer, 1981). Händelser och situationer som innebär en 

oönskad förändring i en människas livssituation kan ge upphov till ohälsa och där 

stressrelaterad psykisk ohälsa kan komma att påverka arbetsförmågan samt hanteringstrategin 

gentemot stress (Åsberg, Grape, Krakau, Nygren, Rodhe, Wahlberg &Währborg, 2010). 

 

Coping 

Med coping avses olika stresshanteringsstrategier. Coping sker genom de kognitiva 

processerna, de leder i sin tur till ett beteende. För att hantera interna och externa 

påfrestningar mot stress ändras de kognitiva processerna och beteendet kontinuerligt. Coping 

innefattar även metoden hur människor hanterar olika livshändelser som kan upplevas 

stressande. Stress och coping har en samhörighet, när coping fungerar ineffektivt är 

stressnivån hög och när coping fungerar effektivt är stressnivån låg (Lazarus, 1999). Det 

existerar två metoder för att ta sig an stress, den första metoden innebär att inrikta sig på 

själva problemet, komma med lösningar eller att lära sig tänka på problemet och kunna 

hantera det utan lösning genom en så kallad; probleminriktad/kognitiv coping. Den andra 

metoden är en inriktning på emotioner, att hantera situationen känslomässigt på olika sätt 

genom att försöka hålla hoppet och självkänslan uppe för att uppnå en jämvikt för att må 

bättre. Det kan ske genom att undvika att tänka på det påfrestande (Lazarus & Folkman, 

1984, Lazarus, 2013, Monat & Lazarus, 1991).  

Tillämpning av känslomässig coping nyttjas sannolikt då stressen blir för påtaglig. Detta görs 

eftersom det inte existerar ett val av probleminriktad/kognitiv hantering och känslorna 

anpassas därför till den rådande situationen. Probleminriktad coping används ofta vid lägre 

påfrestning då det existerar mer insikt om situationen. När olika förhållandena av individen 

anses som förändringsbara det vill säga när de är omfattade av personens kontroll dominerar 

problemfokuserad coping och när förhållandena till stress är värderade som oförändringsbara 

dominerar emotionell coping (Cohen & Lazarus, 1973, Lazarus, 1999). Tennen, Affleck, 

Armeli, & Carney (2000) anser också att hanteringsstrategierna skiftar beroende på 

situationen och att det sker en kombination hos människan av de två olika 
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hanteringsstrategierna. Lazarus och Monat (1991) poängterar att de olika kombinationerna är 

komplexa och även bero på individens personlighet. Att aktivt kunna hantera den upplevda 

stress-situationen är positivt så tillvida att det går att göra något åt situationen, om inte 

uppkommer troligtvis en tilltagande frustration (Arnold, 2010). Emotionell coping ses 

vanligen som maladaptivt men kan fungera positivt i begränsade situationer. Strategin kan 

hjälpa individen att inte bli överhopad av ytterligare påfrestningar (Monat & Lazarus, 1991).  

 

Ålder, yrkeserfarenhet coping och stress 

Tidigare studier visar att åldern har betydelse för vilken copingstrategi som används. Det 

hävdas att barn generellt använder sig mer av problemfokuserade copingstrategier än 

emotionella strategier. De emotionella strategierna tenderar att utvecklas mer i tonåren.  Man 

menar att tillämpningen sedan vanligen skiftar i medelåldern till en 

problemfokuserad/kognitiv strategi och för att under de senare åren använda sig mer av en 

emotionell strategi (Ogden, 2007). 

 

Lazarus och Folkman (1984) anser i en äldre studie att följden från barn till vuxen gällande 

copingstrategier mot stress behöver kartläggas ytterligare. Speciellt omdiskuterat i litteraturen 

är att en förändring sker i åldrarna mellan unga vuxna till äldre vuxna. Det finns anledningar 

att misstänka allvarliga livshändelser skulle kunna bidra till att källan till stress förändras med 

åldern. Då orsaken till stress förändrades vid olika tidpunkter skulle även bemästringen 

förändras därtill. De menade dock att det kunde vara en generalisering av hur förloppet av 

coping såg ut (Lazarus & Folkman, 1984). Det framkommer också i senare litteratur av 

Folkman (2011) att åldern har betydelse för copingstrategin. Det har visat sig att strategin 

ändras i vuxenlivet och att äldre vuxna utvecklar bättre emotionella strategier och kan 

utveckla bättre samverkande hanteringsfärdigheter. Äldre personer lär sig även att tona ner 

det påfrestande i situationer som upplevs stressande. Theorell skriver att individens så kallade 

locus of control, det vill säga om individen lägger ödet i sina egna händer eller i andras, 

förändras med åren. Locus of control beror delvis på de arbetslivserfarenheter man 

kontrollerar över sitt öde kan i vissa fall tränas upp till att bli mer intern genom att individen 

själv kan träna sig själv att lösa problem och därigenom klara motgångar psykiskt bättre 

(Theorell, 2007).  
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I en meta-analys Gender, age and tenure as moderators of work-related stressors’ 

relationships with job performance (Shirom,Shechter Gilboa, Fried & Cooper, 2008) 

hänvisas till Arvey & Murphy (1998) som pekar på effekten av ålder. Man menar att åldern 

tenderar att reflektera samlad arbetslivserfarenhet på ett positivt sätt gällande prestationer. 

Enligt Giniger, Dispenzieri & Eisenberg (1983) i meta-analysen anses det att åldersrelaterade 

nedgångar i hälsa oundvikligen leder till minskad arbetsprestation ju äldre arbetstagaren blir. 

Resultat har också visat på att fysiska och kognitiva förändringar kan förekomma med åldern. 

Dessa förändringar kan påverka arbetstagarens hälsa och copingresurser negativt. 

Förändringarna kan leda till starkare känslor av stress i förhållande till arbetsprestationen 

kopplat till ökande ålder, det vill säga prestationen försämras. Lazarus och Folkman(1980) 

menar däremot att ju äldre individen är desto mer visdom och erfarenhet fås. Erfarenheten 

leder till en effektivisering vid användning av coping resurser (Folkman & Lazarus, 1980). I 

en amerikansk studie (Green-Reese, Johnson & Campbell, 1991) på högstadielärare fann man 

inget signifikant samband gällande antal års yrkeserfarenhet i förhållande till enbart upplevd 

stress, inte heller för ålder och grad av upplevd stress. Det vill säga antal års yrkeserfarenhet 

hade inte betydelse för hur mycket eller lite stress som upplevdes.  

 

 

Sysselsättningsgrad och stress 

 

Enligt Nilsson (2005) hade arbetstagare förr i tiden längre arbetsdagar än nuvarande heltid 

per dag. Allt eftersom arbetstiden minskat under en arbetsdag har arbetet effektiviserats och 

blivit allt mer intensivt för att kompensera bortfallet av arbetstid. Resultatet av 

effektiviseringen har blivit att deltidsarbete inte längre innebär ett deltidsarbete per arbetsdag, 

utan innebär att prestationskraven har blivit mer omfattande, alltså en kortare arbetsdag kan 

vara arbetsintensivare än en normal arbetsdag (Nilsson, 2005). Påfrestningarna kan alltså 

kännas lika oavsett deltids eller heltids arbete beroende på uppgifter, tidspress etc. Orsaker 

till heltid och deltidsarbete kan bland annat stress ha påverkan till, arbetstiden minskar på 

grund av exempelvis utbrändhet, depression och emotionell obalans. Föräldraskap, 

fritidsaktiviteter och ålder är några exempel som kan göra att heltidsarbete inte är möjligt och 

deltidsarbete anses då vara mer lämpligt.  Lindqvist och Nordänger (2004) nämner att i 

lärarnas arbete innehåller förutom “det synliga arbetet” det vill säga den reglerade arbetstiden 

även så kallad förtroendetid. Förtroendetid innebär den planering som äger rum inför och 

efter det synliga arbetet. I en kvantitativ studie av E. Månsson i samarbete med 
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Arbetslivsinstitutet Syd (2002) fick lärare uppge tidsåtgång för arbetsuppgifter och upplevd 

ansträngning i arbetsrelaterade situationer. I studien kunde ses att heltidsarbetande lärare 

uppgavs arbeta totalt ca 58 timmar i veckan. Ett flertal lärare kände påfrestningar på grund av 

tidsbrist, stress och känslor av otillräcklighet. Studien visade att desto högre 

sysselsättningsgraden var ju mer upplevdes påfrestningar i arbetet. Påfrestningarna gällde 

speciellt kursens mängd, dokumentation, undervisningstimmar och handhavande av elevers 

prov. Författaren Hargreaves (1994) gjorde en kanadensisk studie om lärarnas arbetstid, 

Changing teachers, changing times, teachers’ work and culture in the postmodern age.  

Lärarna uppgav att många krav ställs på yrkesgruppen. Den ekonomiska globaliseringen gör 

att många länder förväntas ta ansvar för att kunna konkurrera ekonomiskt med andra länder. 

Samhällets ständiga utveckling gör att politikerna vill förändra skolornas utbildningar. 

Lärarna får i sin tur ta ansvaret att förbättra elevernas kunskaper och uppfylla den önskade 

akademiska standard som efterfrågas. Lärarnas arbete leder på så sätt till ökade krav där 

arbetstiden inte räcker till vilket gör att de känner sig bristfälliga. Härenstam (1999a, 1999b) 

skriver att lärarens arbete kan uppfattas obegränsat. Det finns alltid uppgifter att göra och 

känslor av att det hela tiden finns saker som bör förbättras. I ett arbete med upplevelse av 

oavslutad karaktär är det viktigt att målen är förståeliga och meningskapande men för lärare 

är de målen diffusa och svårtolkade (Härenstam et al. 1999a, Härenstam 1999b). Arbetets 

egenskaper med dess förtroendetid leder därför till upplevelser av att vara ofullkomlig samt 

känslor av skuld och stress (Lindqvist & Nordänger, 2004).  

 

I en tidigare studie; Nedvarvning, återhämtning och hälsa bland lärare i grund- och 

gymnasieskolan skriver Aronsson och Svensson på uppdrag av arbetslivsinstitutet (2007) att 

läraryrket präglas av planering, improvisation, att sköta och åtgärda oförberedda problem. 

Arbetsuppgifterna kan därför inte hållas till bestämda, avgränsade tider. För lärare likt 

flertalet andra yrkesgrupper kretsar arbetet kring att det inte är bra nog genomfört och kan 

alltid förbättras. Då det inte finns någon klar tidsgräns för arbetet utöver den ordinarie 

arbetstiden så kan det vara svårt att veta om det gjorts är tillräckligt eller om mer tid måste 

läggas. Då arbetstiden kan ses som oreglerad blir också gränserna mellan arbete och fritid 

oklar (Arbetslivsinstitutet, 2007).  
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Lärare, stress och arbetsmiljö 

 

Enligt Kyriacou (1987) är läraryrket en potentiell riskfaktor för negativa hälsoeffekter som 

stress och utbrändhet. Utbrändhet betecknas som en psykologisk reaktion på frustration i 

arbetet. Följderna kan leda till känslor av otillräckliga resurser, övermäktig belastning eller 

frånvaro av stöd. Det gäller framförallt de som i arbetet har ansvar för andra människor, t.ex. 

lärare. Efter hårt arbete och upprepade misslyckanden att hjälpa elever i undervisning tappar 

de sitt engagemang, blir skeptiska och vänder sig från arbetet som inte blir utvecklande utan 

ter sig mekaniskt samt utan glädje (Åsberg et al, 2010 nr19). I en annan studie, Perfectionism 

in school teachers: Relations with stress appraisals, coping styles, and burnout, Anxiety, 

Stress & Coping av Stoeber & Rennert (2008), menar författarna att lärare är de 

yrkesverksamma med de högsta nivåerna av stress på arbetet, arbetsbelastning och utbrändhet 

på jobbet och flertalet lärare går i pension tidigt eftersom de känner sig utbrända (Stoeber & 

Rennert, 2008).  

 

Enligt TCOs (tjänstemännens centralorganisation) stressbarometer är lärare den yrkesgrupp 

som är mest utsatt för stress. Syftet med stressbarometern är att ge en bild av tjänstemännens 

arbetsvillkor med fokus på de psykosociala faktorer som forskningen har visat påverkar 

stressen i arbetslivet. Kontroll, krav och personligt stöd samt uppskattning och belöning är de 

faktorer som studerats. Undersökningen inkluderar frågor som berör individens 

förutsättningar att göra ett bra jobb, den upplevda tryggheten i jobbet, den egna kompetensen, 

arbetsbelastningen samt upplevelsen av psykisk stress. Undersökningen är baserad på 

intervjuer och frågor som utgår ifrån åtta dimensioner, i sju av dimensionerna är lärare den 

yrkesgrupp som anses vara mest stressade i undersökningen (Lärarförbundet, 2012). En 

annan undersökning av TCO visar att nästan varannan lärare anser att de inte hinner tänka ut 

nya idéer och utveckla dessa på arbetstid och att stressen ligger så högt att det är ett hot mot 

en god arbetsmiljö och för ett fungerande yrkesliv hos de äldre yrkesverksamma 

(Lärarförbundet, 2013). Enligt Granström (2007) är en stor klass runt 26-30 elever 

ansträngande för lärare, det blir svårare att se varje elevs behov. Ansträngningen leder i det 

långa loppet till en förhöjd stress och tärda lärare. Fredriksson (2010) menar att lärarna som 

yrkesgrupp i regel även har begränsade möjligheter till bestämmanderätt över det egna 

arbetet. Begräsningen av bestämmanderätt är vanligare förekommande hos lärare jämfört 

med andra yrken säger han. De har även färre chanser att påverka uppgifter som ska 

genomföras och att reglera det egna arbetstempot. 



8 
 

Krav-kontroll-stödmodellen 

 

I Krav- kontroll- stödmodellen (se figur 1) av Karasek och Theorell (1990) framhävs 

samverkan mellan arbetets psykiska krav och den kontroll dvs. utrymme för beslut och 

handling som finns över arbetet. Det finns olika kombinationer där hög kontroll och låg 

kontroll kopplas ihop med höga eller låga krav. Kravens följder hör ihop med de beslut den 

anställde har att tillgå och det stöd som fås från arbetsplatsen. En hög anspänning (high 

strain), låg kontroll och utan stöd anses vara av stor risk för ohälsa. I modellen kan ses att den 

demokratiske ledaren ger bäst stöd. Författarna skriver att socialt stöd kan buffra mot mental 

stress och på så sätt leda till hälsovinster.  Socialt stöd kan leda till att individen använder sig 

av och blir hjälpt till hälsa genom en aktiv coping strategi (Karasek & Theorell, 1990, Levi, 

2007). 

 

 

Figur 1. Karasek och Theorells tredimensionella modell över den psykosociala arbetsmiljön 

(1990, s. 70). 

 

Syfte och hypoteser 

Med ovan nämnda ord om lärares coping, stress och arbetsmiljö kan sägas att det oss 

veterligen finns få svenska vetenskapliga publikationer med inriktning på copingstrategi och 

upplevd stress hos lärare, vilket motiverar denna studie. Med arbetsrelaterad stress som 

huvudämne i studien är syftet för uppsatsen att studera den subjektiva upplevelsen av stress 

hos lärare i låg och mellanstadieskolor innehållande; ålder och yrkeserfarenhet i hantering av 
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stress med hjälp av coping-strategier. Hur grad av stress upplevs beroende på 

sysselsättningsgraden heltid och deltid undersöks också.  

Syftet leder fram till problemformulering med tillhörande hypoteser; 

Finns det ett samband mellan graden av upplevd arbetsrelaterad stress och copingstrategi hos 

grundskolepedagoger? 

Hypotes 1 (H₁): Det finns ett samband mellan copingstrategi och upplevd grad av stress 

varav ålder och yrkeserfarenhet har en påverkan. 

Hypotes 2 (H₂): Det finns skillnader avseende stressnivå beroende på sysselsättningsgraden 

heltid respektive deltid.  

 

 

Metod 

Deltagare 

 

De deltagande i undersökningen var n=76 låg- och mellanstadielärare, 5 skolor (A- E) 

belägna i mindre orter i södra Sverige. Sextioåtta lärare var kvinnor 23– 66 år (M= 41) och 8 

var män, 29- 62 år (M= 44). Urvalet av deltagare skedde genom ett tillgänglighetsurval. 

Upptagningsområdena för skola A och B är mindre orter i villabebyggelse utanför medelstor 

stad. Skolan C, D och E ligger centralt i två mindre orter utan närhet till större stad. Etthundra 

lärare tillfrågades (se tabell 1) om de ville delta i studien. Tjugofyra tackade nej till att delta 

av oklar anledning. 

 

 

Instrument 

 

De 76 lärare som ingick i studien besvarade ett frågeformulär. Formuläret inleddes med kort 

instruktion till hur det skulle besvaras (Ejlertsson, 2010 s.39, Patel & Davidsson, 2008). 

Därefter kom tre frågor om kön, ålder, yrkeserfarenhet samt en fråga om sysselsättningsgrad 

(heltids eller deltidsarbete). Därefter följde testet Percieved stress scale, (PSS,) som mäter 

upplevd stress (Eskin & Parr, 1996). Testet består av 14 frågor. Nästföljande påståenden 

utgjordes av testet Coping resources inventory (CRI), som utifrån 25 påståenden mäter 
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copingstrategier (Ekecrantz & Norman, 1991). Den sammanställda enkäten omfattade totalt 

43 antal frågor. 

 

Percieved stress scale (PSS) 

PSS mäter den subjektiva graden av stress som uppkommer i situationer i människors liv. 

PSS utvecklades av Cohen S, Kamarck T och Mermelstein R (1983). Testet baseras på 

Lazarus transaktionsmodell om stress (Lazarus, 1966, Lazarus & Folkman, 1984). Till 

föreliggande uppsats användes en svensk version av PSS (Eskin & Parr, 1996). 

 

Testet innehåller 14 frågor. Exempel på frågor är; Hur ofta har Du under den senaste 

månaden känt att Du inte haft kontroll över de viktiga faktorerna i Ditt liv? Hur ofta har du 

under den senaste månaden känt Dig nervös och stressad? Svarsalternativen är; Aldrig 0, 

sällan 1, ibland 2, ganska ofta 3, mycket ofta 4. Låg poäng innebär låg grad av upplevd stress 

och hög poäng en hög grad av upplevd stress. Högsta möjliga totala poäng är 56 (Eskin & 

Parr, 1996). För uppsatsen användes PSS-formuläret men den inledande informationen till 

formuläret kortades för att tydliggöra informationen.  

 

Frågorna ändrades inte men meningen ”Hur ofta under den senaste månaden har Du” skrevs 

endast i början av enkäten istället för att inleda varje fråga. Därmed blev de 14 frågorna mer 

överskådliga och snabblästa. Risken att denna förenkling skulle leda till missvisande av 

frågorna bedömdes som liten. Vid kodning av PSS inverterades de svar som var reversed 

items (fråga fyra, fem, sex, sju, nio, tio, tretton). Svaren kodades på skalan 0-4. I 

bearbetningen av skalan angavs summan av deltagarnas poäng. Reliabilitet för frågorna 

testades med Crohnbachs alfa som visade en något låg homogenitet på 𝛼= .623. PSS har 

översatts och använts i flera länder (Cohen, 2013). Cohen, Kamarck och Mermelstein (1983) 

rapporterade att skalans alfavärde (𝛼=) låg kring 85 i olika undersökningar. Författarna 

rapporterar också att i en test- retest studie var alpha värdena efter två dagar .85 och efter 6 

veckor .55. PSS har också bland annat visats predicera psykologiska och fysiologiska 

symtom av stress (Cohen et al, 1983). Den översatta versionen av PSS visade homogenitet av 

(𝛼= ).82 och .84 i split half reliability. Construct validity dvs. mäta det som är avsett att mäta, 

visade på en validitet av vad författarna benämner som ”högt adekvat”(Eskin & Parr, 1996). 
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Coping resources inventory (CRI) 

CRI är ett formulär som används ”för att påvisa resurser i stressituationer” och ”speglar olika 

aspekter av förmåga att effektivt bemöta, hantera och återhämta sig från stress” (Hammer & 

Marting, 1988). CRI används i arbetspsykologiska utredningar för att visa på en individs 

resurser såväl som svagheter (Ekecrantz & Norman, 1991). För uppsatsen användes en 

svensk översättning av enkäten (Ekecrantz & Norman, 1991). Totalt omfattas CRI av 60 

påståenden som utgör fem delskalor avseende coping strategi: Kognitiv, Social, Emotionell, 

Andligt/filosofisk och Fysisk. 

 

I föreliggande studie användes endast två av fem delskalor nämligen den kognitiva och den 

emotionella. Dessa två var av särskild relevans eftersom de båda hypoteserna i uppsatsen 

syftar till att se eventuellt samband mellan stress och copingstrategierna, kognitiv och 

emotionell strategi. Den kognitiva delskalan består av 9 påståenden och definieras som 

individens förmåga att hålla “en positiv syn på sig själv och andra” och att ha “en allmänt 

optimistisk inställning”. Exempel på ett påstående i denna delskala är: Jag tycker om mig 

själv. Den emotionella delskalan utgörs av 16 påståenden och visar ”i vilken grad individen 

accepterar och kan uttrycka alla slags känslor”, och exempel är: Jag säger vad jag behöver 

eller önskar utan ursäkter eller antydningar. Svarsalternativen för delskalorna är: aldrig eller 

sällan, ibland, ofta, alltid eller nästan alltid. Svaren kodas mellan 1-4 där alternativet aldrig 

ges värdet 1 alternativet alltid ges värdet 4. Höga poäng tyder på högre coping resurser i 

stressituationer hos individen och låga poäng, lägre coping resurser (Ekecrantz & Norman, 

1991). Informationen som inleder CRI formuläret kortades ned för att göras mer lättläst för 

respondenten i föreliggande undersökning. Påstående (tio och åtta) inverterades vid 

kodningen av formuläret. En item analys utfördes på den kognitiva och emotionella skalan, 

med en god homogenitet (𝛼= ).869. Kognitiva skalan hade ett alfavärde på .842 och den 

emotionella .791. 

 

Den svenska versionen av CRI är väl använd och nyttjas till bedömningar och utredningar 

inom primärvården (Primärvården Skåne sydväst, Försäkringskassan, 2007). Svenska studier 

hänvisar till Amerikanska CRI där Hammer och Marting (1988) visade på en intern 

homogenitet för CRI av (𝛼=) .91 för delskalorna tillsammans och god reliabilitet med värden 

från ca .70- .85 på de olika delskalorna var för sig. 
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Procedur 

 

Rektorerna på de fem skolorna kontaktades via telefon för att informeras om undersökningen. 

Efter tillåtelse att utföra denna på skolan gav vi muntlig information till lärarna om 

undersökningen varefter lärarenkäten delades ut till deltagarna. Läraren fick också ett 

introduktionsbrev. Detta skedde när lärarna var samlade på ett morgonmöte. Den muntliga 

informationen innehöll bland annat syfte och etiska aspekterna; Nyttjandekrav, 

samtyckeskrav, informationskrav och konfidentialitetskrav (Codex, 2013). Lärarna bads att 

svara så ärligt som möjligt hur de kände just för tillfället. De informerades om rätten att 

avbryta deltagandet på grund av att det är ett frivilligt deltagande. Tidsåtgång för att besvara 

enkäten beräknades till ca 5 minuter. Lärarna ombads att svara på enkäten inom 2-5 dagar. 

Därefter samlades de in personligen av oss studenter. 

 

 

Databearbetning 

 

Fyra individer besvarade inte alla frågorna i formuläret. Bortfallet var 10 i antal. Samtliga 

fyra individer besvarade inte frågan, antal års yrkeserfarenhet. En individ besvarade inte 

frågan, ålder. En fråga i PSS-testet hade två bortfall och en annan fråga i CRI-testet hade tre 

bortfall. Frågorna och påståendena är fördelade på 76 enkäter. I samtliga fall från de båda 

testerna ersattes bortfallet med individens eget medelvärde i skalan. 

Detta kunde göras eftersom det interna bortfallet för varje individ var litet (ca 3 %, dvs. 

mindre än 10 % procent av 39 frågor per individ).  

 

För statistisk analys av data användes statistikprogrammet Statistic package of social sciences 

(SPSS) version 21. Enkäterna numrerades från 1 till 76. Fråga 1-4 kodades in, dvs. : kön, 

ålder, antal år som lärare och sysselsättningsgrad. I fråga 4 om arbetets sysselsättningsgrad 

gavs alternativen heltid och deltid värdet 1 respektive 2. Parametriska antaganden 

kontrollerades med hjälp av deskriptiv data. Transformering och rangordning (mean rank) 

genomfördes på kontinuerliga och skeva variabler eftersom medelvärden inte kan användas 

på dessa. De variabler som transformerades var PSS och yrkeserfarenhet. Sysselsättningsgrad 

visade på skevhet och därför användes ett icke parametriskt test. Outliers kontrollerades, dock 

behövdes inga tas bort då de inte fanns några extrema värden. 
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För att testa hypotes 1: Det finns ett samband mellan copingstrategi och upplevd grad av 

stress varav ålder och yrkeserfarenhet har en påverkan, användes en multipel 

regressionsanalys (MRA), modell Enter. Variabeln stress sattes som kriterievariabel för att 

sedan korreleras med prediktorerna. Prediktorer för hypotes 1 var: Kognitiv och emotionell 

copingstrategi (CRI), ålder och antal års yrkeserfarenhet. Hypotes 2: Det finns skillnader 

avseende stressnivå beroende på sysselsättningsgraden, genomfördes med hjälp av det icke 

parametriska testet Mann Whitney för att titta på skillnader mellan de båda oberoende 

grupperna heltid- och deltidsanställda. Oberoende variabel var sysselsättningsgrad och 

beroende variabel var stress. Signifikans nivå sattes till p= <.05. Effektstorlek (ES) 

kontrollerades. Power beräknades med hjälp av en power calculator (.86). För power 0,80 

behövs 64 deltagare i samplet. För medium ES med power på .80 behövs ca 84 deltagare för 

varje grupp. Då lärargruppens deltagare var 76 individer så sattes ES därför till en medel 

effektstorlek med power på .80. Då deltagarna understiger 84 i antal beaktas detta i 

resultaten. Som underlag för analysen användes Spss for psychologists, Brace, Kemp och 

Snelgar (2009) och Statistics for the behavioral sciences, Nolan och Heinzen (2007). 

 

 

Källmaterial 

 

Som stöd till den teoretiska bakgrunden och hypoteser, valdes artiklar i fulltext ut. De 

hämtades ifrån universitetsbibliotekets databas genom; Onesearch, Medline, Psychinfo och 

Academic search elite (EBSCO). Vid oklarheter om artiklarna var peer-rewieved dvs. 

granskade, kontrollerades vissa av dem i Ulrich web för att se om de artiklarna varit 

publicerade. Även tryckt litteratur användes för uppsatsen genom Libris och artiklar från 

forskares internetsidor som originalkällor för information om enkätenkätfrågornas validitet 

och reliabilitet. Andra elektroniska källor användes som information och statistik om den 

studerade yrkeskategorin (exempelvis SCB). 
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Resultat 

 

Nedan kan ses deskriptiv data över antal deltagare, skolor och elever. 

 

Tabell 1 

Redovisning över totalt antal lärare som medverkande i studien samt antal elever och lärare på vardera skola. 

_________________________________________________________________________ 

Skola  Antal lärare i studien       Antal elever   Antal lärare på skola 

           N              N                                                 N  

_______________________________________________________________________________________ 

Skola A  11(L=3,M=8)            200    14 (L=5,M=9)  

Skola B   7  (L=3,M=4)                                    229    15 (L=7,M=8)  

Skola C  23 (L=12,M=11)          450    30 (L=16,M=14)  

Skola D  5   (L=3,M=2)                                    140   6   (L=3,M=3)  

Skola E  30 (L=18,M=12)           558    35 (L=20,M=15)  

_______________________________________________________________________________________ 

Totalt (N)  76  (L=39,M=37)           1577   100  

L=Lågstadielärare, M=Mellanstadielärare 

 

För att undersöka hypotes 1 (H1): ”Det finns ett samband mellan copingstrategi och upplevd 

grad av stress varav ålder och yrkeserfarenhet har en påverkan” gjordes en standard multipel 

regressionsanalys. Prediktorerna var kognitiv coping (KOG)- och emotionell coping strategi 

(EMO), yrkeserfarenhet och ålder. Kriterievariabeln var stress. Analysen visade en 

signifikant modell: F= 6.546, p< .0005 samt att det fanns ett signifikant samband mellan 

kognitiv copingstrategi och upplevd stress. Ju högre grad av upplevd stress desto oftare 

använder man kognitiv copingstrategi. Det fanns inget signifikant samband mellan stress, 

emotionell copingstrategi, yrkeserfarenhet och ålder. Modellen förklarar 23.8% av variansen 

på kriterievariabeln stress (Adjusted R2= .238). Tabell 2 ger information för prediktorerna 

som inkluderas i modellen. 

 

 

 

 



15 
 

Tabell 2 
Ostandardiserad och standardiserad regressions koefficienter för variablerna inkluderade i modellen. 

Kriterievariabel: stress. 

________________________________________________________________________ 

Variabel     B     SE                β    p 

________________________________________________________________________ 

KOG  -16.5    5.83           -.388                     .006 

EMO  -10.2    6.74           -.216                     .133 

Yrkeserfarenhet* .149   .234            .147                     .527 

Ålder                      -.456   .418            .418                     .279 

________________________________________________________________________ 

*=Mean rank Yrkeserfarenhet 

 

För att undersöka hypotes 2 (H2): ”Det finns skillnader avseende stressnivå beroende på 

sysselsättningsgrad uttryckt i heltid respektive deltid” gjordes ett icke parametriskt test, 

Mann-Whitney U-test pga. att sysselsättningsgraden var skev och hade lågt antal 

deltidsarbetande. Beroende variabel var graden av upplevd stress och oberoende variabel var 

sysselsättningsgraden (heltid och deltid). Modellen visade ingen statistisk signifikant skillnad 

mellan arbete i heltid och deltid i graden av upplevd stress (U= 373,000, N1= 58, N2=18, p = 

.068, two tailed). Den svaga tendens till signifikans som återspeglas visade att deltidare hade 

lägre medelvärde (deltid= 9.5, heltid= 29.5) på stress. 

 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion 

 

Resultat för Hypotes 1: “Det finns ett samband mellan copingstrategi och upplevd grad av 

stress varav ålder och yrkeserfarenhet har en påverkan” visade på signifikanta samband. 

Resultatet visar att hela 23.8 % i den uppskattade lärarpopulationen kan förklara den 

upplevda stressen genom yrkeserfarenhet, ålder samt emotionell och kognitiv copingstrategi. 

Huvudsakligen förklaras resultatet av en kognitiv copingstrategi gentemot stress. 

Effektstorleken för hypotes 1 visade sig vara stor men minskas något pga. av att 

stressvariablen PSS rangordnats. Power minskas även något, från 0.80 till lägre eftersom 

deltagarna är något för få. Det gör att slutsatsen blir något svagare (Nolan & Heinzen, 2007)  
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Studien utgick ifrån den kognitiva stressteorin (Eriksen & Ursin, 2007) och 

copingstrategierna emotionell strategi och kognitiv strategi. Karasek och Theorell (1990) 

menar utifrån Krav-kontroll-stödmodellen att en aktiv (kognitiv) copingstrategi används mer 

frekvent då socialt stöd nyttjas och att strategin buffrar mot stress. Det är oklart vilka 

slutsatser som kan dras för föreliggande studie då det visade att ju högre stressen upplevdes 

desto mer kognitiv strategi användes. Det har även visat sig att lärarna är bland de mest 

stressade yrkesgrupperna och pensioneras i förtid för utbrändhet (Stoeber & Rennert, 2008 

m.fl.). Det skulle kunna vara så att då den studerade lärargruppen använder sig av en kognitiv 

strategi gentemot stress, försöker de lösa stressproblematiken genom att tala med andra 

exempelvis chefen eller kollegor och på så sätt få socialt stöd. Det sociala stödet skulle kunna 

göra att de känner sig mindre stressade.  

 

Till skillnad från föreliggande studie så fann Cohen & Lazarus (1973) och Lazarus (1999) att 

känslomässig bemästring sannolikt tillämpas när stressen blir hög. Enligt Aronsson & 

Svensson (2007) är lärarna vana vid att lösa problem dagligen i sina yrkesliv. Det kan därför 

vara rimligt att anta att de använder sig av en kognitiv dvs. problemlösande 

bemästringsstrategi mer än en emotionell strategi gentemot stress. En annan orsak till 

signifikans skulle kunna vara social önskvärdhet (Ejlertsson, 2010), individen önskar ge 

bilden av sig själv som problemlösare i stressade situationer. Dock behöver det inte vara 

fördelaktigt att använda sig mer av en kognitiv strategi i lägen med hög stress. Det ställs 

många krav på lärarna och de känner sig bristfälliga (Hargreaves, 1994). Att göra något åt 

upplevelsen av stress är positivt i de lägen där det går att göra något åt situationen, om inte 

kan en tilltagande frustration uppkomma (Arnold, 2010).  

 

Signifikant samband kunde inte ses mellan ålder, yrkeserfarenhet, coping och stress i denna 

studie. Motstridiga resultat har visats angående ålder, coping och stress. Folkman (2011) 

menar att man med åldern utvecklar bättre copingstrategier gällande hantering av stress och 

att man lyckas tona ner påfrestande situationer. Den forskningen överensstämmer dock inte 

med föreliggande studie som visat att ett varierat åldersspann ingick, mellan 23-66 år (M=41) 

och det indikeras genom resultatet att ålder inte har en påverkan. Yrkeserfarenheten som 

möjligtvis skulle kunna påverka känslan av stress gav inget samband, det borde det göra 

enligt Arvey & Murphy (1998) eftersom de menade att effekten av ålder tenderar att 

reflektera samlad arbetslivserfarenhet och påverkas positivt gällande prestationer. Alltså med 

den forskningens ord skulle de med mindre yrkeserfarenhet känna mer stress vilket inte 
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visades i vår studie. Hypotes 2, “Det finns skillnader avseende stressnivå beroende på 

sysselsättningsgraden” kan i studien falsifieras. Resultatet visade inte på signifikanta 

skillnader mellan heltid och deltid samt stress. Det vill säga hur mycket eller lite man arbetar 

är inte en orsak till stress utan andra faktorer har påverkan till stressupplevelse. Resultatet i 

hypotes 2 stämmer överens med viss tidigare forskning som visat att en kortare arbetsdag kan 

kännas lika intensiv och med samma påfrestningar som en normal arbetsdag (Nilsson, 2005). 

Resultatet för hypotesen gick emot annan studie som visat att desto högre 

sysselsättningsgraden är ju mer upplevs påfrestningar i arbetet (Arbetslivsinstitutet Syd, 

2002).  

 

En svag tendens till signifikans mellan heltid och deltid kunde ses i den egna studien. Det är 

dock oklart vilken av grupperna som tenderar att vara mer stressade (deltidsarbetande hade 

lägre i medelvärde men var färre i antal). Det kan spekuleras i om tendensen skulle kunna 

bero på att vissa deltidsarbetande kan vara deltidssjukskrivna pga. av stressrelaterade orsaker 

och upplever en annan grad av stress jämfört med de heltidsarbetande. En annan orsak är att 

stress upplevs väldigt individuellt och kan ändras snabbt hur påfrestningar känns, att man 

svarat i enkäten hur man mår för stunden och inte över lång sikt. Att beakta är att även om 

tendens till signifikans kan ses så är de studerade grupperna hel- och deltid förhållandevis 

små när de gäller jämförelser. Att analysen är ickeparametrisk gör också att försiktighet bör 

tas med hänsyn till slutsatserna (Heiman, 2002). 

 

 

Metoddiskussion 

 

För studien användes kvantitativ metod, bestående av urvalsgruppen låg och 

mellanstadielärare. Metoden skedde genom ett tillgänglighetsurval, det gjordes på grund av 

omfattning och tidsbegränsning för studien. Urvalet gör det något svårt att generalisera till en 

större population eftersom det är oklart om resultatet representerar mer än de individer som 

ingår i studien. Att föredra är ett stratifierat urval eftersom det är en specifik lärargrupp som 

studerats. På så sätt skulle resultatet kunna generaliseras i en större utsträckning än i nuläget 

(Eliasson, 2011). Dock innehåller urvalet från studien viss demografisk bredd som ålder och 

yrkeserfarenhet vilket kan ses som betydelsefullt. 
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I samband med förfrågningar av enkäten på skolorna visade det sig vara en hektisk period för 

lärarna. De har under höstterminen medarbetarundersökningar, utvecklingssamtal med mera. 

Lärarna uppgav att de får mycket enkäter att svara på vilket kan förklara svåråtkomligheten 

till skolorna att tacka ja till att delta. Några rektorer och lärare berättade att de var mer vana 

vid så kallade webbenkäter. En del skolor är också mer engagerade i olika slags projekt 

jämfört med andra skolor och har därför möjligen mindre tid till att besvara enkäter. 

Lärartätheten skiljer sig även från skola till skola. Deltagandet skedde på mindre orter varav 

de något större orterna tackat nej till att delta och det är oklart om det kan ha givit någon 

påverkan på resultaten. Dock kan enligt den egna vetskapen poängteras att det inte kunde ses 

att just lärartätheten skiljer sig på de undersökta skolorna och orterna. 

 

Att beakta är att det är osäkert vem som svarat, om det skulle kunna lokaliseras till en viss typ 

av respondent exempelvis en viss personlighet. Det kan möjligtvis vara så att de som känner 

sig stressade tagit avstånd från att delta i studien. Det kan vara så att de individer som 

använder sig av en emotionell coping är bland de som är med i det externa bortfallet, detta på 

grund av att det kan anses vara ett känsligt ämne som man kanske inte vill kännas vid. I 

enkätstudier finns inga garantier för att svaren som ges är helt ärliga (Ejlertsson, 2010). Dock 

fanns det i studien inget som tyder på att man inte ville uppge att man var stressad då svaren 

visade på att man faktiskt upplevde stress.  

Nackdelar att beakta angående just enkäter i allmänhet är att informationen över det som 

svaras blir begränsat. Det blir avsmalnat med viss bestämd bredd och information. Därför 

skulle det kunna vara önskvärt att kombinera studien med kvalitativ metod.  

 

Enkäten i sin helhet anpassades till att hållas så kort som möjligt, med tydlig information och 

med så lite skriftliga svar som möjligt (Eliasson 2011). När en enkät fylls i vill man ofta att 

det ska gå fort och därför försöktes att ha med så lite öppna frågor som möjligt eftersom det 

finns risk att man hoppar över dessa. Enkäten tog endast ca fem minuter att fylla i vilket 

möjligtvis bidrog till att det interna bortfallet blev litet. Ordvalen i en enkäts frågor bör 

innehålla enkelt språk så att de blir begripliga (Ejlertsson, 2010). Exempelvis kan 

definitionen “dagliga förtret” i PSS-formuläret vara ett exempel på en formulering som 

möjligen inte alla förstod eftersom det förekom enstaka bortfall på just det påståendet. Det 

ska dock betonas att bortfallet var mycket litet på hela enkätens frågor. PSS mäter mental 

stress i allmänhet och inte just den arbetsrelaterade stressen. Beslut togs att låta PSS ingå i 

enkäten då arbete och fritid tillsammans bidrar till en ev. stress.  
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De båda formulären PSS och CRI är väl använda formulär. De kan anses komplettera 

varandra väl tillsammans med vald statistisk metod i förhållande till studiens syfte, 

problemformulering och hypoteser. 

 

 

Slutsats 

 

Syftet för uppsatsen var att genom kvantitativ metod, studera den subjektiva upplevelsen av 

stress hos lärare i låg och mellanstadieskolor. Studien innehöll även variablerna; ålder och 

yrkeserfarenhet i förhållande till hantering av stress i form av coping strategi samt hur grad 

av stress upplevs i sysselsättningsgraden, heltid och deltid. Studiens resultat visade att det 

finns ett samband mellan copingstrategi och upplevd stress hos låg- och mellanstadielärare. 

De undersökta grundskolelärarna använder sig oftare av en kognitiv copingstrategi ju högre 

grad stress som upplevs. Den kognitiva delskalan definieras som individens förmåga att hålla 

“en positiv syn på sig själv och andra” och att ha “en allmänt optimistisk inställning”. Dessa 

personliga resurser kan enligt studien tillskrivas läraren i dess arbete. 

 

 

Framtida forskning 

 

Med vetskapen om att det finns ett samband mellan låg- och mellanstadielärare, 

copingstrategi och stress så skulle det vara av intresse att studera vidare; Varför är det så att 

lärarna i studien använder sig mer av en kognitiv strategi vid högre grad upplevd stress? Kan 

användandet av kognitiv strategi gälla för andra lärare exempelvis, högstadielärare och 

gymnasielärare? Annat geografiskt område? Kan det finnas skillnader beroende på vilken typ 

av ämne som undervisas i? Man skulle kunna titta vidare på om något annat yrke använder 

sig oftare av en kognitiv strategi än en emotionell strategi och därefter jämföra med lärare om 

likheter och skillnader. Kognitiva strategin innehåller även resurser av att inneha en positiv 

syn på sig själv och andra varav intresse finns att studera grundskolelärare och optimism i 

förhållande till stress. Kan exempelvis den positiva synen på människan göra att man ser 

annorlunda på stress? Ses stressen som en utmaning?  I vidare forskning angående stress och 

coping skulle även kunna undersökas vilken faktor det är som gör att lärare upplever stress i 

yrket, finns det flera huvudfaktorer som är relevanta eller existerar enstaka specifika? 

Skillnader i vuxen ålder och coping är en del som det har forskats väldigt lite om, eventuellt 
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en fördjupning att ta del av skulle vara av intresse (Folkman, 2011).  Den tidigare forskning 

som använts i föreliggande studie visar även på motsatta resultat gällande ålder och coping 

(Shirom et al, 2008), därför skulle det vara av intresse att se om det exempelvis finns 

kulturella skillnader i förhållande till ålder, coping och stress. 
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