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Title 

Idrottslärares arbetsmiljö - Hur påverkas utvaldas lärares hälsa och undervisning av deras 

arbetsmiljö? 

The working environment for physical education teachers - How are the chosen teachers´ 

health affected by their working environment?   

 

Abstract 

Syftet med arbetet var att undersöka om arbetsmiljön påverkar utvalda lärares hälsa i idrott 

och hälsa. Får lärarna den hjälp och stöd de behöver för att genomföra en god undervisning?  

 

Metoderna som användes i arbetet var semistrukturerade intervjuer och observationer i 

naturliga miljöer. Intervjuerna hade en färdig intervjumall men följdfrågor tillkom utefter 

vilka svar de utvalda lärarna gav. Under observationerna följdes ett observationsschema där 

ljudnivå och när läraren talade till eleverna var i fokus. Det var fem lärare på olika skolor som 

medverkade i undersökningen. Alla medverkande lärare hade olika arbetslivserfarenheter och 

storleken på deras idrottssalar varierade. Innan intervjuerna och observationerna genomfördes 

fick lärarna välja om de ville medverka eller inte. De blev även informerade om de etiska 

aspekterna. Efter intervjuerna transkriberades de viktigaste delarna.  

 

Resultatet visade att majoriteten av de medverkande lärarna känner sig stressade på grund av 

arbetsmiljön. Det berodde främst på storleken på idrottssalarna och undervisning i olika 

miljöer. Lärarna upplevde både positiv och negativ stress. Under observationerna noterade jag 

att ljudnivån var relativt hög under alla fem lektioner, främst när aktiviteterna var igång. 

Några av de medverkande lärarna i undersökningen ansåg att de får den hjälp och stöd de 

behöver från skolan för att genomföra goda lektioner. De fick hjälp i form av assistenter, 

hörselskydd och talförstärkare.   
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1. Inledning 

När jag har haft verksamhetsförlagd utbildning har jag medverkat på lektioner i idrott och 

hälsa. När det finns möjligheter att vara med på både idrottslektioner och klassrumslektioner 

har jag upptäckt att det skiljer sig en del mellan lektionerna. Några skillnader är ljudnivån och 

hur eleverna arbetar. I klassrummet sitter oftast eleverna vid sina bänkar och arbetar med 

uppgifterna de får, ljudnivån blir oftast inte särskilt hög. I idrottssalen är oftast ljudnivån 

högre för där är det mer acceptabelt att låta eleverna prata med varandra under övningarna. 

När eleverna ska samlas för genomgångar sitter de oftast på golvet på bestämda platser men 

det är få elever som sitter helt stilla. Många snurrar runt och har inte fullt fokus på läraren 

som pratar och går igenom lektionerna. Jag har upplevt att det är lättare att ha längre 

genomgångar i klassrummet när eleverna sitter samlade vid sina bänkar eller bord. I 

idrottssalen vet alla att det är idrott och det ska utföra fysiska aktiviteter och då kan det vara 

svårare att få eleverna att sitta stilla och lyssna en längre tid.   

En del idrottslärare som jag har mött ute på skolor när jag har haft verksamhetsförlagd 

utbildning har klagat på storleken på salen, gruppstorlekar och ljudnivå. Arbetsmiljölagen 

(AML) och arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) har olika regler och föreskrifter om hur 

arbetsmiljön ska vara och vilka förutsättningar det ska finnas i ett klassrum. Finns det inte rätt 

förutsättningar kan det vara svårt att uppnå alla mål som ska uppnås enligt läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, vidare i texten nämns som LGR 11. 

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter (AFS 2015:4) om organisatorisk och social 

arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016. I dessa regleras bland annat 

kunskapskrav, mål, arbetsbelastning och arbetstid. Föreskrifterna behandlar ohälsosamma 

arbetsförhållanden som kan uppkomma när arbetsuppgifterna överskrider arbetstiden och det 

inte finns tid till återhämtning. Pågår detta under en längre tid kan det bli ohälsosamt. Vidare 

framgår det att det är arbetsgivarens ansvar att arbetstagarens arbetsuppgifter inte blir 

ohälsosamma. Men Häggqvist (2004) skriver att rektorn i många fall inte är medveten att det 

är hens uppdrag. Om inte rektorn arbetar för en god arbetsmiljö finns en risk att ingen arbetar 

mot det. 

Stressen har ökat i skolan och både lärare och elever påverkas. Lärarnas arbetsuppgifter har 

förändrats och ökat, vilket kan vara en orsak till att stressen har ökat (Häggqvist 2004). 

Arvidsson et al. (2013) poängtera också att ljudnivån har ändrats på senare år vilket påverkar 

hörseln. Idrottslärare är mest utsatta för höga ljud under lektioner. Arbetsmiljöupplysningen 

skriver också att buller kan leda till stress. För mycket buller eller höga ljud kan leda till 

lärarna måste höja rösten. Lärare och främst idrottslärare är de människor som oftast söker 

hjälp på grund av röstproblem.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka hur utvalda lärare upplever att arbetsmiljön påverkar deras 

hälsa, undervisning samt om de upplever att de får den hjälp och det stöd de behöver för att 

genomföra undervisningen. 

Frågeställningar: 

 Hur upplever utvalda lärare att arbetsmiljön påverkar undervisningen?  

 Upplever utvalda lärare att de får den hjälp och stöd dem behöver för att bedriva 

undervisningen?  

 Hur upplever utvalda lärare att arbetsmiljön påverkar deras hälsa? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

Här redogörs tidigare forskning och bakgrund om lärares arbetsmiljö Det kommer även redas 

ut vad en god arbetsmiljö är och vilka psykiska och fysiska problem det finns på 

arbetsplatsen. Det finns få avhandlingar om idrottslärares arbetsmiljö. Susann Häggqvist 

(2004) är en av få forskare som har skrivit en avhandling angående idrottslärares arbetsmiljö. 

Hon är en av få som har fokuserat på lärare i idrott och hälsa.  

3.1 Arbetsmiljö 

"Begreppet "god arbetsmiljö" tycks sakna en entydig definition" (Lindberg & Vingård 

2012:7).  Det kan både vara vad det betyder rent språkligt och hur det är ute på arbetsplatsen. 

Arbetsmiljön påverkas av skolan läraren arbetar på. Det är lärarna och rektorn som bestämmer 

hur arbetsmiljön är (Lindberg & Vingård 2012).  

Ur AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning står bland annat att arbetsplatser, arbetslokaler och 

personalutrymmen med tillhörande utrymme  

 skall ha en, med hänsyn till verksamheten, tillräcklig area och fri höjd samt vara 

lämpligt förlagda, utformade och inredda 

 skall vara lätt och säkert tillängliga och ha lämpligt samband med varandra 

 skall vara tillängliga för och kunna användas även av arbetstagare med nedsatt 

rörelse, syn- eller hörselförmåga 

I Häggqvist (2004) avhandling framgick det att i många fall var inte rektorn medveten om att 

det är hens uppgift att skapa en arbetsmiljö som passar alla på skolan. Att arbetsmiljön i 

skolan påverkar hälsan ansåg flera tillfrågade lärare. Då spelar lokaler, läromedel och möbler 

stor roll. Några av de tillfrågade lärarna var stressade vilket ledde till att de var trötta redan 

när de kom till arbetsplatsen på morgonen. 

En förutsättning för att idrottslärarna ska ha en bra arbetsmiljö är att idrottssalen är bra. Om 

det finns brister i idrottssalen försvåras lärarens planering och möjligheter att genomföra 

målinriktade lektioner (Lärarnas Riksförbund 2002). Arbetsmiljölagen (AML) och 

arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) har regler och föreskrifter om hur lokaler ska se ut och 

vilka redskap som ska finnas (Lärarnas Riksförbund 2002).  

3.1.1 Undervisningsmiljö 

Lärarnas Riksförbund (2002) skriver att arbetsmiljön ofta består av mindre salar och en del 

har inte all utrustning som behövas för att genomföra alla moment i ämnet. Antalet elever som 

är i idrottssalen samtidigt är oftast för många till ytan som finns. Det kan leda till att det är 

svårt att genomföra alla obligatoriska moment och risken för skador ökar. Det finns en del 

tekniska hjälpmedel som kan hjälpa idrottslärare i deras arbetsmiljö och det kan vara 

talförstärkare eller hörselskydd. Ljudnivån i en idrottssal är oftast hög, därför kan en 

talförstärkare vara till stor hjälp och spara idrottslärarens röst. 
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Om inte idrottssalen ligger i nära anslutning till skolan kan det leda till att idrottsläraren inte 

hinner till lärarrummet mellan sina lektioner eftersom hen måste förbereda nästa lektion och 

ha koll i omklädningsrummen. Att vara idrottslärare kräver ofta att man har många olika 

årskurser vilket kan göra det svårt att placera ut idrottslärarna i ett arbetslag. Dessa faktorer 

kan leda till att idrottslärarna känner sig ensamma i sin yrkesroll. Där är arbetsmiljön en viktig 

faktor för idrottslärarna (Lärarnas Riksförbund 2002).     

3.2 God arbetsmiljö och relationer 

Det finns främst två olika grundprinciper man kan eftersträva om god arbetsmiljö ska uppnås. 

Grundprinciperna är att en god arbetsmiljö måste man arbeta med kontinuerligt. Det krävs 

även goda relationer på arbetsplatsen mellan kollegor annars är det svårt att uppnå en god 

arbetsmiljö (Lindberg & Vingård 2012).  Häggqvist (2004) skriver också om en god 

arbetsmiljö och lägger stor vikt på relationer och hänsynstagande mellan lärarna på en skola. 

Det krävs att det blir en balans mellan kraven som ska uppnås samt hur lärarna ska uppnå 

målen.  

Att ha en god arbetsmiljö handlar också om att hitta positiv psykologi.  

Positive psychology is about scientifically formed perspectives on what makes life worth 

living. It focuses on aspects of the human condition that lead to happiness, fulfilment and 

flourishing (Linley, Joseph, Harrington & Wood 2006:5) 

Att arbeta med positiv psykologi och fokusera på positiva saker inom yrket kan göra att 

personalen trivs bättre och då kan det negativa eller tunga inom arbetet bli enklare att arbeta 

med. Det kan i sin tur leda till att utbrändhet och stress minskar. Det kallas att arbeta efter ett 

mikroperspektiv, då ligger fokus på uppmuntran för att utveckla verksamheten (Christensen et 

al. 2008).  Positiv psykologi främjar en god arbetsmiljö (Lindberg & Vingård 2012).   

3.3 Psykosociala problem och arbetsmiljö 

Psykosociala och fysiska problem påverkar hälsan och de går in i varandra. Om en lärare till 

exempel är stressad en längre tid kan det leda till huvudvärk.  

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som 

är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna (AFS 2015 § 11) 

3.3.1 Stress 

Håkansson (2005) beskriver vad stress är. Stress är en reaktion som uppstår vid olika 

situationer och kan ge oss extra kraft till att till exempel lyfta tyngre saker eller springa 

fortare. Det i sin tur leder till att det är större chans att vi överlever eller klarar olika 

situationer. I grunden är stress något bra och positivt för det kan öka vår prestationsförmåga, 

men idag har det blivit en av de största hälsoriskerna och arbetsmiljöproblemen.  

Stress kan uppstå när en människa inte vet vad som ska ske, när man inte kan planera eller 

styra olika händelser. Det kallas för att en människa saknar egenkontroll. Anledningen till att 

människor kan bli stressade under situationer som inte är planerade är eftersom att de då inte 

vet om de klarar av uppgifterna eller kan hantera händelsen på bästa sätt. En annan 
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stressfaktor är om kraven på det som ska göras på arbetet är oklara för då vet inte de anställda 

exakt vad som krävs för att chefen ska bli nöjd. Hamnar man i en återkommande stressande 

situation på arbetsplatsen kan det vara till hjälp att gå och prata med någon professionell som 

kan hjälpa en (Håkansson 2005).   

Olika lärare upplever stress på olika sätt och det kan bero på vilka roller lärarna har och vilket 

ansvarstagande de har i skolan. Det finns både positiv och negativ stress. Positiv stress kallas 

för eustress och främjar fysisk utveckling. Eustress i en måttlig nivå behövs för att en person 

ska uppnå en optimal prestationsnivå. Vad som är en måttlig nivå är individanpassat vilket 

gör att det inte går att säga vad en optimal stressnivå är. Negativ stress kallas för distress och 

är skadlig för kroppen. Idag förknippas oftast stress med något negativt, alltså något som 

skadar din kropp (Al-Mohannadi & Capel 2007). En beskrivning av lärarstress är en känsla av 

frustration, ångest och ilska som orsakas av deras arbete (Kyriacou 1987). Några faktorer som 

påverkar lärarstress är dåliga anläggningar, tidspress och hög arbetsbelastning. De ingår i 

arbetsmiljön (Al-Mohannadi & Capel 2007).    

Stress kan visa sig på olika sätt och lärare kan reagera olika inför stress. En lärare kan reagera 

både psykiskt och fysiskt. Exempel på psykiska reaktioner är trötthet, 

koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter och oro. Exempel på fysiska reaktioner är 

huvudvärk, muskelvärk, ont i magen, hjärtklappning, svettning och yrsel. Det finns olika sätt 

att undvika stress för en idrottslärare, en grundregel är att i arbetstiden ska alla arbetsuppgifter 

rymmas. Till exempel ska inte det administrativa arbetet ligga utanför ordinarie arbetstid 

vilket kan hända på en del skolor. Om det inte är såhär ska idrottsläraren ha en dialog med sin 

rektor för då måste en del arbetsuppgifter eventuellt tas bort eller tjänsten ökas om inte läraren 

redan arbetar 100 % (Lärarnas Riksförbund 2002). Enligt AFS 2015:10 ska lärarna veta vilka 

arbetsuppgifter som krävs av dem, samt vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras om det blir 

tidsbrist.  

3.3.2 Konflikter 

Konflikter kan uppstå på en arbetsplats mellan kollegor. Det finns två olika sorters konflikter 

och de är intrapsykiska och interpersonella (Håkansson 2005).  

Intrapsykiska konflikter är konflikter som en person har med sig själv. Det kan handla om att 

inte veta vad man ska göra, till exempel satsa på bara studier eller satsa på studier och 

arbetskarriären samtidigt. Händer detta bildas en inre konflikt. Intrapsykiska konflikter kan 

vara extra påfrestande om personen ska välja mellan två negativa val. I skolan kan en 

intrapsykisk konflikt vara att en arbetsledare i ett arbetslag måste leda en grupp med krav från 

rektorn men måste samtidigt möta krav och förslag från arbetslaget. Om dessa krav inte går 

ihop kan en inre konflikt starta för arbetsledaren (Håkansson 2005). 

Interpersonell konflikt handlar om att konflikter inte alltid behöver vara något negativt, utan 

ibland kan det leda till att människor förstår varandra bättre och får upp ögonen för ny 

information och tillvägagångssätt. En del människor är rädda för konflikter och undviker att 

konfrontera eller fråga personerna som är i konflikten. Det kan leda till att personen går och 
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mår dåligt under en längre tid. Finns det frågor eller om man stör sig på något hos en kollega 

bör man ta upp det för att undvika att konflikten ska växa sig större (Håkansson 2005).   

3.4 Fysiska problem och arbetsmiljö 

Det finns olika fysiska faktorer i en skola som kan påverka undervisningen till exempel 

buller, ljus och klimat. För att dessa faktorer inte ska bli ett problem för lärarna bör de vara på 

en nivå som passar alla anställda på skolan. Om det inte är inom människans tolerans nivå bör 

faktorerna inte finnas kvar på skolan (Lindberg & Vingård 2012). 

3.4.1 Rörlighetsbesvär och belastningar 

Fysiska belastningar i arbetet kan vara ett problem. Det är svårt att avgöra vad som är lagom 

arbetsbelastning eftersom det är individuellt. Det leder till att det är svårt att avgöra var 

gränsen för arbetsbelastningen går innan det blir skadligt (Lindberg & Vingård 2012). 

Toomingas, Mathianssen & Tornqvist (2008) skriver om intensitet, frekvens och duration som 

är tre avgörande variabler för fysisk arbetsbelastning. Intensitet är kraftutveckling och 

arbetsställning, frekvens är hur ofta arbetsbelastningarna genomförs och duration är hur länge 

belastningen håller på. 

Arvidsson et al. (2013) jämför kvinnliga och manliga lärare med fysiska problem som har 

orsakats på arbetsplatsen, då hamnar kvinnliga lärare högre upp än manliga lärare. Det är 

främst problem i rygg och axlar som idrottslärare upplever i arbetet. Höga krav, ökad 

utmattning och arbetsställning är några orsaker till att lärare upplever problem i nacke och 

rygg. Enligt lärarna är det mycket administration i skolan idag och det är för dålig ergonomi 

när datorerna ska användas. Lärarna belyser i en intervju i rapporten att datorarbetet och tunga 

lyft är de arbetsmomenten som belastar kroppen mest. Arvidsson et al. (2013) skriver även att 

lärarna säger att fler resurser i skolan hade underlättat arbetet. Mindre elevgrupper och fler 

vikarier som kan ställa upp vid sjukdomar så att andra lärare på skolan slipper vikarierar för 

varandra hade också underlättat. Ljudnivån är också ett problem som borde åtgärdas i skolan 

anser de tillfrågade lärarna. Ungefär 61 % av de tillfrågade i undersökningen tror att 

problemen har orsakats av deras arbetsmiljö.  Det är relativt få lärare som får den hjälp som 

hade behövts eftersom de inte får några uttalade diagnoser på sina skador (ibid.).  

Lärarnas Riksförbund (2002) styrker det som Arvidsson et al. skriver. Lärare får ofta 

rörlighetsbesvär i stigande ålder eftersom yrket innebär mycket tunga lyft samt arbete i inte 

ergonomiska ställningar. Problemen kan bli värre om arbetsmiljön är dålig och då är det oftast 

ryggen som tar mest skada. För att undvika rörlighetsbesvär som lärare finns olika tips man 

kan tänka på, till exempel att låta eleverna plocka fram redskap som ska användas under 

lektionen och att både elever och lärare är ordentligt uppvärmda om det ska genomföras 

mottagningar och andra tunga fysiska moment. Det är viktigt att idrottslärare har goda 

kunskaper inom ergonomi. Ergonomi är "läran om människan i arbete; samspelet mellan 

människan och arbetsredskapen" (ne.se 2016-04-01).  
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3.4.2 Ljud 

Idrottslärare utsätts för mer buller och oljud än andra lärare på skolan. Det kan leda till att 

idrottslärarna får tinnitus vilket kan orsaka svårigheter att fortsätta arbeta. Hörselskador kan 

klassas som arbetsskada för idrottslärare. Buller kan även bidra till ökad stress, fördröjd 

matsmältning och ökad hjärtfrekvens (Lärarnas Riksförbund 2002). 

Arbetet skall planeras och bedrivas så att bullerexponeringen för dem som sysselsätts i 

verksamheten reduceras till lägsta praktiska möjliga nivå med hänsyn till teknisk utveckling 

och möjligheterna att begränsa bullret (AFS 1992:10 "Buller" § 1) 

Denward (2005) skriver om skillnaden mellan buller och ljud. Till buller räknas ljud som inte 

är önskvärda. Inte önskvärda ljud skiljer sig från person till person därför går det inte att säga 

exakt var skillnaden går. En del människor anser att musik är buller och oljud medan andra 

tycker att det är ett trevligt ljud. Men det är många som är överens om att till exempel 

motorbuller och fläktbuller är bullerljud. 

För mycket buller- eller höga ljud kan skada personalen på en arbetsplats. Exempel på 

effekter som kan ske är hörselnedsättning, kommunikationsproblem och psykiska obehag. 

Hörselnedsättningar kan vara både lång- och kortvariga. För att testa sin hörsel kan lärarna 

göra olika hörseltester. Kommunikationsproblem handlar om att det som läraren vill säga eller 

förmedla inte når ut till alla elever på grund av bullret. Psykiskt obehag kan bero på många 

faktorer men några exempel är korta höga och överraskande frekvenser eller svaga ljud som 

pågår under en längre tid som inte läraren kan påverka. För att inte dessa effekter ska ske kan 

man arbeta med bullerbekämpning genom att gå till källan där bullret kommer ifrån och 

försöka tysta, stoppa spridningen av bullret eller ha hörselskydd (Denward 2005).  Lärarnas 

Riksförbund (2002) skriver också om att hörselskydd kan minska risken för hörselskador hos 

idrottslärarna. Om hörselskydd ska användas är det viktigt att det finns möjlighet för fortsatt 

kommunikation men att en del frekvenser dämpas.   

Högt buller kan även leda till att stämbanden tar skada för läraren måste försöka överrösta 

bullret för att höras. Om man anstränger rösten för ofta kan det leda till att stämbanden 

skadas. För att undvika det kan idrottsläraren tänka på att inte skrika utan vänta på att 

eleverna har tystnat, använda sig av en mikrofon eller röstförstärkare samt se till att alla är 

samlade innan man börjar prata och ger instruktioner (Lärarnas Riksförbund 2002). Om 

rösten används ofta utan att få vila kan det leda till röstproblem. Lärare är en grupp som ofta 

använder sig av sin röst vilket leder till slitage. Kvinnors stämband kolliderar oftare när man 

pratar vilket leder till att kvinnor får större slitage på sin röst än män (Lyberg Åhlander 2011). 

3.4.3 Ljus 

En annan fysisk faktor som kan påverka hälsan är ljus. Om lärare arbetar i dåliga 

ljusförhållanden kan det leda till huvudvärk. Huvudvärken kommer för att läraren måste 

anstränga ögonen för att se ordentligt, det kan vara vid både svagt och starkt ljus. Om en 

lärare utsätts för starkt ljus en längre tid kan det skada näthinnan på ögat (Lennerlöf 1981).   
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Ögat anpassar sig olika snabbt vid olika ljus därför är det viktigt att ha bra ljus på 

arbetsplatsen. Det finns olika krav på olika arbetsplatser vilket ljus som är tillåtet och bäst 

anpassat just där (Denward 2005). Lärarnas Riksförbund (2002) skriver om faktorer som bör 

tänkas på när rätt ljus ska väljas. Bland annat ska man tänka på belysningsstyrkan, hur ljuset 

fördelas och om det blir reflexer eller andra störande sken. Ljussättningen är viktig för både 

idrottslärare och elever i idrottssalen för om ljuset är dåligt kan det leda till skador, till 

exempel att inte läraren eller eleven ser en boll som kastas mot dem. 

3.4.4 Klimat 

Klimatet för en idrottslärare är oftast väldigt varierande då de arbetar både inomhus och 

utomhus under året. Inomhus bör inte temperaturen vara varken för kall eller för varm då det 

ökar skaderisken. Det är svårt att säga att en viss temperatur är rätt i gymnastiksal då 

aktiviteten under lektionen påverkar temperaturen. En tumregel är att temperaturskillnaden 

mellan golv och huvudhöjd inte bör vara mer än 3 grader. Att luftfuktigheten inte är för hög 

eller för låg är också viktigt i en gymnastiksal. För hög luftfuktighet kan leda till att lärare 

eller elever inte orkar med lektioner för svetten stannar i kroppen. Men är luftfuktigheten för 

låg kan det leda till att lärare och elever blir torr i munnen och näsan vilket kan leda till 

andningssvårigheter (Lärarnas Riksförbund 2002). Denward (2005) stärker det som lärarnas 

Riksförbund skriver angående att det är svårt att säga att vilken temperatur det ska vara i ett 

rum. Men han skriver att flest skador sker när temperaturen är lägre än 15 grader eller högre 

än 25 grader.  

Om klimatet i gymnastiksal inte är bra kan det påverka hälsan. Dåligt klimat kan leda till fukt 

och mögel och det i sin tur leder till allergiska problem, hudutslag eller psykisk trötthet som 

till exempel huvudvärk. Om klimatet eller luftfuktigheten är dålig i en gymnastiksal ska 

läraren slå larm om det. Om inte klimatet åtgärdas kan både lärarens och elevernas hälsa 

påverkas (Lärarnas Riksförbund 2002). 

3.5 Förbättringar  

I undersökningen av Arvidsson et al. (2013) fick de tillfrågade lärarna besvara frågan: vad bör 

man göra för att förbättra arbetsmiljön? Svaren varierade mellan lärarna men svaren som flest 

ansåg vilja förbättra arbetsmiljön var mer resurser och minskad ljudnivå. Skulle det finnas fler 

resurser skulle stressen minska och lärarnas hälsa skulle bli bättre. Det skulle även leda till att 

elevgrupperna skulle kunna bli mindre och läraren skulle få bättre kontroll över sina grupper. 

Några lärare ville ha någon som sköter det administrativa för att ta bort det stressiga 

arbetsmomentet. För att minska ljuddämpningen hävdar de tillfrågade lärarna att det krävs 

bättre isolering och ljuddämpning, att det finns gemensamma regler eller riktlinjer för hur 

skolan ska arbeta mot en bättre ljudnivå, sist men inte minst så bidrar ljuddämpade möbler 

mycket till minskad ljudnivå. Om det till exempel finns tassar eller tennisbollar på stolar och 

bord låter inte dem när eleverna flyttar runt det. Andra saker som de tillfrågade lärarna ansåg 

skulle bidra till en bättre arbetsmiljö är minskat bärande, ergonomi när datorn ska användas 

och fler lugna platser dit lärarna kan gå när de har rast eller om de behöver arbeta ostört.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Här redogörs för vilka teoretiska utgångspunkter arbetet har. Modellerna beskrivs och tolkas 

av mig och en beskrivning av hur jag kommer använda mig av dem båda kommer redogöras. 

4.1 ISR- modellen  

Den teoretiska utgångspunkten är en modell som är framtagen av Katz & Kahn (1978) vid 

Institute for Social Research of the University of Michigan. Den förkortas ISR-modellen och 

ISR-modellen kommer användas vidare i arbetet. Modellen grundar sig i vilka effekter 

arbetets roll har på hälsan och välbefinnandet.  Modellen bildar en helhet med hjälp av olika 

begrepp som beskrivs. ISR-modellen är beprövad av olika forskare, bland annat så har Susann 

Häggqvist (2004)  använt sig av den i sin avhandling.   

  

 

 

  

 

 

 

 

Figur 1: ISR-modellen, bygger på Katz & Kahn modell från 1978. 

Enligt Häggqvist (2004) innefattar den objektiva arbetsmiljön fysiska förhållanden som till 

exempel ljudnivå eller styrdokument. På en skola finns många olika typer av människor och 

det är både vuxna och ungdomar som cirkulerar i korridorer och på raster. Hur personer tolkar 

och uppfattar olika situationer och beteende är exempel på subjektiv arbetsmiljö. Den 

objektiva arbetsmiljön kan leda till omedelbara reaktioner som kan vara både emotionella 

eller beteendemässiga. De omedelbara reaktionerna kan leda till långsiktiga reaktioner som i 

sin tur påverkar hälsan. Påverkas hälsan kan lärarna börja vantrivas på sin arbetsplats och då 

gör de inte längre ett bra arbete. Individkarakteristika innefattar bland annat kön, ålder, 

personfaktorer och utbildning. Det är faktorer som påverkar hur information tolkas i olika 

situationer. Mellanmänskliga relationer är relationer som finns mellan människor och finns 

både i och utanför arbetet. Det är till exempel konflikter som kan uppstå och hur de löses eller 

socialt stöd från medarbetare (Häggqvist 2004). Katz & Kahn (1978) skriver att om lärarens 

yrke kräver att dem är engagerade och arbetar utanför deras ordinarie arbetsuppgifter 

(objektiv arbetsmiljö) kan det leda till att läraren känner att kraven blir för stora och deras 

hälsa påverkas (subjektiva arbetsmiljön).  
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Min tolkning av modellen är att det kan förekomma till exempel olika ljudnivåer i en 

idrottssal och det påverkar idrottslärarens arbetsmiljö. Kontakten mellan kollegor och elever 

är också en viktig aspekt för att lärarna ska trivas och må bra på skolan. Hur olika situationer 

och beteende tolkas av läraren har betydelse för arbetet. Om läraren känner att ljudnivån är för 

hög eller att samarbetet mellan kollegor och elever är dålig kan det leda till att läraren mår 

dåligt eller blir stressad. Skulle reaktionerna bli långvariga kan det leda till sämre hälsa samt 

att läraren inte kan genomföra sitt arbete på ett hållbart sätt. Relationer på skolan är en viktig 

aspekt för att lärare ska trivas och må bra.   

Utifrån min tolkning av modellen kommer den att användas i den här undersökningen. Fokus 

ligger på att försöka se hur den objektiva (fysiska) och subjektiva (psykiska) arbetsmiljön 

påverkar idrottsläraren samt hur undervisningen påverkas av det. Det finns inte möjlighet att 

utnyttja individkarakteristika eftersom personerna som har valt att delta i intervjun är 

anonyma. Mellanmänskliga relationer ingår när de utvalda lärarna besvarar om de får den 

hjälp och stöd de känner att de behöver för att undervisa. Då är det rektorn eller 

specialpedagoger som förmodligen godkänner och löser hjälpen för idrottsläraren.  

4.2 Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin innebär att tid, salsstorlek och antal elever är exempel på ramar som 

påverkar undervisningen i skolan. Det innebär att en del resultat är svåra att uppnå om det inte 

finns rätt förutsättningar för målet (Dahllöf 1967). Ramfaktorteorin grundades på 1960-talet 

av Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren, men den är fortfarande aktuell. Broady (1999) 

beskriver ramfaktorteorin som en klassisk teori som lever kvar idag och används av många 

forskare som utgångspunkt. Många forskare kommer idag fram till samma problematik som 

Dahllöf kom fram till under 1960-talet.  

Grunden för ramfaktorteorin la Dahllöf med sin empiriska studie under 1960-talet, han visade 

hur ramar i skolan påverkar undervisningen. Lundgren utvecklade Dahllöfs teori genom att 

skriva avhandlingen frame factors and the teaching process (Broady 1999). Lundgren (1972) 

lägger stor vikt på kursplanen och de fasta målen som inte läraren kan påverka, hur 

inlärningen för eleverna ska bli så bra och effektiv som möjligt, samt hur lång tid eleverna 

behöver för att förstå och lära sig målen som ska läras.  

Idag är en av ramarna som påverkar undervisningen elevernas inflytande och rätt till att vara 

med och styra undervisningen. Det fanns inte när teorin tog avstamp utan har tillkommit 

under senare år. När ramfaktorteorin först kom var det staten som bestämde vad som var 

viktig kunskap och vad eleverna behövde lära sig i skolan. En annan ram som har fått större 

utrymme och som lärare måste ta hänsyn till är likvärdigheten. Idag har skolan en viktig 

uppgift att forma eleverna till goda medborgare och inte bara fokusera på kunskapen. 

Ramarna i teorin ändras men ramfaktorteorin är fortfarande aktuell (Lundgren 1999). 

Imsen (1999) skriver att det finns många olika ramar som påverkar undervisningen. Hon visar 

det även genom en modell. 
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Figur 2: Ramar som påverkar undervisningen, bygger på Imsen modell från 1999. 

Det räcker inte att läraren har tillgång till rätt material och en bra sal om inte miljön i klassen 

eller salen är bra. Lärarens attityd är också en viktig faktor som kan påverkas av miljön 

(Imsen 1999). 

Min tolkning av modellen är att det alltid finns olika ramar i skolan som påverkar 

undervisningen. Exempel på ramar kan vara klasstorlek, storlek på sal och material. 

Idrottslärare har olika ramar som styr undervisningen, till exempel storleken på klass och 

salen samt vilka redskap som finns tillgängliga. För att nå vissa mål inom ämnet idrott och 

hälsa krävs det att det finns förutsättningar och ramar för att nå målen. Om eleverna till 

exempel ska lära sig simma men det inte finns tillgång till någon simhall kan inte eleverna 

uppnå det målet. Utifrån min tolkning spelar idrottssalens storlek roll samt om idrottsläraren 

har tillgång till materialet som krävs för att genomföra olika moment.  

4.3 Användandet av båda teorimodellerna 

Att kombinera ISR-modellen och ramfaktorteorin ger möjlighet att både undersöka hur lärare 

upplever och anser att arbetsmiljön påverkar deras hälsa och undervisning. Samt om utvalda 

lärare anser att de får den hjälp och stöd de behöver. I LGR 11 (Skolverket 2011) finns 

skrivna mål om vad eleverna ska klara i ämnet idrott och hälsa men om inte idrottsläraren har 

rätt utrustning för att nå målen kan det vara svårt. Om idrottsläraren har problem med hälsan 

och inte får den hjälp eller stöd hen behöver kan även det vara ett problem som påverkar 

undervisningen och om målen kan nås. Idrottslärare arbetar i olika stora idrottssalar idag och 

storleken på salen påverkar undervisningen. Klasstorlekar påverkar också undervisningen. Är 

det en klass med många elever och en liten idrottssal blir det begränsningar i undervisningen.   
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5. Metod 

Här presenteras undersökningens metodval och tillvägagångssätt. Hur jag har tagit hänsyn till 

etiska aspekter samt arbetets trovärdighet och tillförlitlighet kommer också lyftas. 

5.1 Val av metod 

Undersökningen var kvalitativ med semistrukturerade intervjuer och observationer i naturliga 

miljöer.  

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har färdiga frågor att utgå ifrån men 

ordningen behöver inte följas och följdfrågor som inte är uppskrivna kan tillkomma utefter 

vilka svar intervjupersonen ger. Frågorna är öppna och ger intervjupersonen möjlighet att 

utveckla sina svar (Denscombe 2009). Kvale & Brinkmann (2014) skriver också att de första 

minuterna under intervjun är viktiga för om personen som intervjuas ska våga öppna sig och 

prata med intervjuaren. Det är viktigt att intervjuaren visar intresse och förklara vad intervjun 

handlar om och hur det kommer gå till innan den börjar. Jag valde att börja med en öppen 

fråga för att få intervjupersonen att börja prata och då visade jag samtidigt ett intresse för 

intervjupersonen. Den öppna frågan handlade om vilka lärarna var och hur länge de har 

arbetat. Eftersom intervjupersonerna inte svarade likadant på alla frågor var det svårt att ha 

förberedda följdfrågor och ha samma följdfrågor till alla lärare. Därför använde jag mig av en 

semistrukturerad intervju där jag hade en färdig intervjumall men kunde lägga till följdfrågor 

eller ändra ordningen på frågorna beroende på vilka svar jag fick. Patel & Davidson (2011) 

skriver att som intervjuare är det viktigt att tänka på sitt kroppsspråk, ordval och gester för det 

kan ge personen som intervjuas olika uppfattningar om vad intervjuaren tycker och tänker om 

svaren. Det styrker även Kvale & Brinkmann (2014). Jag tänkte på att inte sitta med armarna i 

kors eller kolla i runt i rummet och verka ointresserad. Jag gav intervjupersonen fullt fokus.  

Observationer i naturliga miljöer innebär att lektionen som observeras inte ska påverkas av att 

det finns en observatör i rummet. Som observatör ska man inte störa den naturliga miljön utan 

liknas vid en fluga på väggen (Denscombe 2009). Att använda sig av observationer i naturliga 

miljöer i den här undersökningen gav mig möjlighet att se hur arbetsmiljön var för 

idrottslärarna i vanliga fall. Jag satt placerad så att jag inte störde eller påverkade lektionen. 

Placeringen varierade mellan lektionerna men läraren sa var jag skulle sitta för att ha minst 

påverkan på lektionen. Under observationerna fokuserade jag på ljudnivån under olika 

moment samt när och hur läraren gav instruktioner och pratade till eleverna.  Denscombe 

(2009) skriver även att förtrogenhet, tidigare erfarenheter och nuvarande tillstånd kan påverka 

observationen. Förtrogenhet är att vi tolkar det vi ser genom att koppla det till sådant vi har 

sett och tolkat tidigare. Tidigare erfarenheter är att vi kan välja att inte se en del beteende eller 

saker för att uppnå resultatet som är önskvärt eller planerat. Nuvarande tillstånd är hur 

dagsformen påverkar vad vi ser och väljer att fokusera på (ibid). Patel & Davidson (2011) 

skriver om observationsschema och att det är bra att ta stöd i det när man gör observationer. 

De poängterar också att observationsschema kan se olika ut och huvudsaken är att 

observatören förstår och använder ett observationsschema som hjälper till att fokusera och 

svara på de frågor som forskaren har. Jag använde mig av ett observationsschema (se bilaga 
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C) för att lättare ha möjlighet att koppla bort tidigare erfarenheter. Observationsschemat 

hjälpte mig att fokusera på det som var viktigt för undersökningen.  

5.2 Urval 

I undersökningen användes ett bekvämlighetsurval. Det är när lättillgängliga personer väljs ut 

(Denscombe 2009). De valda lärarna i undersökningen har alla en idrottslärarutbildning men 

olika arbetslivserfarenheter. Lärarna arbetar på olika F-6 skolor och några undervisade i flera 

olika årskurser medan en lärare endast undervisade i en årskurs. Lärarna som medverkade i 

undersökningen valde jag för att de var alla utbildade och arbetade i olika stora idrottssalar 

vilket gav möjlighet att göra jämförelser. Jag visste att idrottssalarna var olika stora för jag tog 

reda på det innan jag kontaktade de utvalda lärarna. Jag valde att intervjua och observera 

lärare med olika arbetslivserfarenheter för att se om det var någon skillnad om de arbetat 

längre. Lärarna arbetade även med olika årskurser. Skolorna lärarna arbetade på är alla 

medelstora skolor som är placerade i mellanstora städer.  

L1 har arbetat flera år som idrottslärare. Hon har årskurs 3-6 i idrott och hälsa. Idag är hon 

endast idrottslärare men tidigare har hon kombinerat idrott och klasslärarskap. Idrottssalen 

hon arbetar i är lika stor som en badmintonplan. Skolan hon arbetade på är en medelstor skola 

och klasstorlekarna hon hade kunde variera mellan 14-26 elever. Jag observerade en årskurs 3 

som gjorde en redskapshinderbana inomhus. Det var 16 elever på lektionen. 

L2 har arbetat som idrottslärare sedan hon blev färdig med sina studier 2015. Hon har årskurs 

1-3 i idrott och hälsa. Idrottssalen hon arbetar i har samma storlek som en badmintonplan. 

Skolan hon arbetade på är en medelstor skola och klasstorlekarna som hon hade kunde variera 

mellan 16-20 elever. Jag observerade en årskurs 2 som gjorde dattenlekar och stafetter 

inomhus. Det var 20 elever på lektionen. 

L3 har arbetat som idrottslärare sedan han blev färdig med sina studier 2015. Han har årskurs 

1-3 i idrott och hälsa. Idrottssalen han arbetar i har samma storlek som en 

inomhusfotbollsplan med möjlighet att dela planen med hjälp av en vikvägg på halvplan. 

Skolan han arbetade på är en medelstorskola och klasstorlekarna var mellan 24 och 26 elever. 

Jag observerade en årskurs 3 som gjorde orientering utomhus, men samlingen och 

avslutningen var inomhus. 

L4 har arbetat som idrottslärare sedan 1986 då hon blev färdig med sina studier. Hon 

kombinerar idrottslärare med klasslärare så hon har endast årskurs 6 i idrott och hälsa. 

Idrottssalen hon arbetar i har samma storlek som en inomhusfotbollsplan med möjlighet att 

dela av planen med hjälp av en vikvägg på halvplan. Skolan hon arbetar på är en 

medelstorskola och klassen hon har i idrott och hälsa var 26 elever. Jag observerade en 

årskurs 6 som arbeta med olika redskap inomhus.   

L5 har arbetat som idrottslärare sedan 1995. Hon har under åren kombinerat matematik och 

naturkunskap med idrott och hälsa men idag har hon bara idrott och hälsa med årskurs 1,2,4 

och 6. Idrottssalen hon arbetar i har samma storlek som en badmintonplan. Skolan hon 
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arbetade på var en medelstor skola och klasstorlekarna kan variera mellan 20-26 elever. Jag 

observerade en årskurs 6 där halva klassen arbetade inomhus och andra halvan arbetade 

utomhus. Jag observerade inomhus då läraren ansåg att det var bäst under lektionen.       

5.3 Genomförande 

Lärarna kontaktades först via mejl där missivbrevet var bifogat (se bilaga A). Tid och datum 

för observationer och intervjuer bestämdes via mejl efter att lärarna gett sitt medgivande att 

delta i undersökningen. Intervjuerna genomfördes i enskilda rum efter observationerna. Att ha 

intervjuerna i samband med observationerna gjorde det lättare att ställa följdfrågor som var 

kopplade till lektionen. Lärarna fick inte ta del av intervjufrågorna innan intervjun för jag 

ville inte att lärarna skulle ha möjlighet att förbereda sina svar. Jag ville ha svar som kom 

direkt från lärarna.   

Intervjuerna genomfördes efter observationen i enskilda rum där vi inte blev störda av elever 

eller andra lärare. De spelades även in efter att lärarna gett sitt godkännande till 

inspelningarna. Det gjorde jag för att ha möjlighet gå tillbaka och lyssna på intervjuerna igen. 

Intervjun började med en öppen fråga för att lätta upp stämningen, efter det började jag ställa 

frågorna i intervjuguiden samt frågorna som var knutna till observationen. Ordningen på 

frågorna varierade från lärare till lärare. Efter intervjun frågade jag om jag kunde kontakta 

dem igen om det dök upp fler frågor eller om jag ville veta om jag tolkat det dem sagt rätt.  

Efter intervjuerna lyssnade jag igenom inspelningarna för att se att allt kom med. Efter det 

valde jag att skriva ner delar av några intervjuer för att lättare få en överblick över vilken 

information som var användbar och vad de hade sagt. Det gjorde det även enklare för mig att 

välja ut användbara citat. Jag kontaktade några av lärarna igen via mejl för att diskutera några 

av deras svar så jag tolkade dem rätt. Jag valde att fokusera mest på intervjuerna och använda 

observationerna som ett stöd till det som lärarna sa under intervjuerna.   

5.4 Tillförlitlighet & trovärdighet 

Tillförlitlighet är om vi får samma resultat om vi genomför undersökningen igen eller om det 

innehåller felvärden. För att undersökningen ska ge exakt samma värde och vara helt 

tillförlitligt behöver instrumentet som används alltid ger samma resultat och det är svårt när 

människor intervjuas eller observeras. För att öka trovärdigheten kan det vara två personer 

som observera samma tillfälle och likadant vid intervjuer. Om två personer medverkar ser 

dem olika saker och risken att något missas blir mindre. Att spela in intervjuer ökar också 

trovärdigheten för då kan man lyssna på svaren flera gånger (Patel & Davidsson 2011). Under 

min undersökning spelade jag in intervjuerna för att ha en möjlighet att gå tillbaka och lyssna 

igen. Jag pratade även med lärarna som jag valde att intervjua och frågade om jag kunde 

kontakta dem igen om det skulle dyka upp några frågor. Kvale & Brinkmann (2014) skriver 

att det kan skilja sig om två personer lyssnar och ska skriva av en intervju och det kan bero på 

att ljudupptagningen är dålig vilket kan leda till att det kan vara svårt att höra vad som sägs. 

Därför är det bra om intervjuaren hör av sig till intervjupersonen om det är något som är 

oklart eller som går att tolka på olika sätt för att få rätt tolkning.  
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För att säkerställa undersökningens trovärdighet kan forskaren kolla på resultatet svarar på 

frågorna som används. Det kan även vara bra om det finns möjlighet att pröva instrumentet 

som ska användas innan på en testgrupp. Om man använder sig av en intervju och testar 

frågorna på någon annan än den tänka intervjupersonen kan det blir tydligt om svaren som ges 

svarar på frågorna (Patel och Davidsson 2011). För att öka trovärdigheten i min undersökning 

valde jag att göra provintervjuer med andra personer som inte var insatta i ämnet. Det valde 

jag att göra för att se om personerna som blev provintervjuade gav svar som passade till 

frågorna. 

5.5 Etiska aspekter 

Ska en undersökning genomföras måste fyra huvudkrav följas. De fyra huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfindentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). 

Informationskravet innebär att personen som ska intervjuas får veta vad undersökningen 

handlar om, samt att det är frivilligt att delta och intervjupersonen får avbryta intervjun om 

det är något som känns dåligt (Vetenskapsrådet 2002). För att uppfylla informationskravet 

informerades intervjupersonerna om syftet med undersökningen genom ett missivbrev (se 

bilaga A). Intervjupersonerna fick också information om att det var frivilligt att delta. Efter 

intervjun fick intervjupersonerna information om att när undersökningen skulle komma att 

publiceras för att de ska ha möjlighet att ta del av resultatet. 

Samtyckeskravet innebär att personen som ska intervjuas måste godkänna att det är okej att 

intervjun eller observationen genomförs (Vetenskapsrådet 2002). För att uppfylla 

samtyckeskravet fick intervjupersonerna möjlighet att själva avgöra om de ville delta i 

undersökningen. Intervjupersonerna meddelade mig via mejlet som skickades ut om de valde 

att delta eller inte. Intervjupersonerna fick även information om att de har möjlighet att 

avbryta undersökningen när de vill om det är något som inte känns bra utan att det tillkom 

konsekvenser.  

Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonerna inte ska gå att spåras upp utan alla ska 

vara anonyma (Vetenskapsrådet 2002). För att uppfylla konfindentialitetskravet är 

intervjupersonerna anonyma och informationen som de ger kommer inte gå att spåras till dem. 

Informationen framgick i missivbrevet (se bilaga A) och jag nämnde det även innan 

intervjuerna började för att intervjupersonerna skulle veta det. 

Nyttjandekravet innebär att informationen som samlas in till undersökningen inte får 

användas vidare till någon annan forskning (Vetenskapsrådet 2002). För att uppfylla 

nyttjandekravet informerades intervjupersonerna om att informationen de delade inte kommer 

användas till något att syfte än den här undersökningen.  
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6. Resultat & Analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuer och observationer av de utvalda lärarna. 

Fokus kommer vara på intervjuerna och observationerna kommer in för att stärka eller ge en 

annan syn på det som lärarna sa. Lärarna benämns L1, L2, L3, L4 och L5. Efter varje del 

analyseras resultatet mot bakgrund och i tidigare forskning. Till sist kommer allt resultat 

diskuteras utifrån ISR-modellen och ramfaktorteorin.   

6.1 Vad är arbetsmiljö för utvalda lärare? 
Att vara gympalärare är ganska jobbigt, det är hög ljudvolym, det är att vara på gång hela 

tiden att vara inspirerande, ta hand om den som är ledsen och slår sig och se till att alla andra 

har något att göra och så. Samtidigt som det är väldigt kul för eleverna, man möter dem på en 

annan nivå och ett annat ställe (L4).  

Fyra av de tillfrågade lärarna nämner ljudnivån när de pratar om sin arbetsmiljö. För L1 är det 

viktigt att det finns bullerdämpning. L2, L3 och L5 nämner att de vill undvika att arbeta i 

ständigt höga ljud men det är svårt att undvika.  

Arbetsmiljö för L1 är både fysiskt, socialt och psykiskt. Välutrustade idrottssalar så alla mål 

kan nås, bra ljus, en säker miljö att arbeta i och att det finns hjälp att få med elevgrupper som 

behöver extra stöd är viktiga delar i en god arbetsmiljö.  

Enligt L2 är arbetsmiljö där det går att genomföra sitt arbete och trivas. Att hon trivs och 

känner en trygghet på arbetsplatsen är en viktig del för henne. Även L3 menar att trivsel på 

arbetsplatsen är en viktig aspekt i arbetsmiljön. L4 poängtera även att relationer mellan 

eleverna och henne är viktigt.  

L3 menar att det är skillnad mellan honom och hans kollegor vad som är en bra arbetsmiljö, 

speciellt hur ljudnivån ska vara för att det ska vara bra. 

Om man jämför med andra kollegor är dem väldigt lättstörda jämfört med mig, jag vet inte om 

det har att göra med åldern att man själv är van vid att man vuxit upp i en miljö som är rätt 

stökig. Jag är rätt så tolerant när det gäller så men annars så tycker jag väl den är helt okej 

(L3). 

L5 anser att arbetsmiljö är varierande och det kan vara hög ljudnivå och utmanande. Det är en 

blandning mellan att vara stillasittande och rörlig. Hennes arbetsmiljö är omväxlande och hon 

tycker dagarna går väldigt fort just på grund av det.  

6.1.1 Analys 

Lindberg & Vingård (2012) skriver att det är svårt att definiera arbetsmiljö och det kan betyda 

olika saker. Det styrker lärarna som har medverkat i undersökningen eftersom de ger olika 

beskrivningar på vad arbetsmiljö är enligt dem. Lärarnas Riksförbund (2002) skrev att en 

förutsättning för en bra arbetsmiljö är att det inte finns brister i idrottssalen och efter mina 

observationer går det att se att det finns brister i några idrottssalar. En del salar är små och 

begränsningen gör att det är svårt att genomföra alla moment som krävs enligt LGR 11 

(Skolverket 2011). I LGR 11 (Skolverket 2011) under centralt innehåll för idrott och hälsa i 
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årskurs 4-6 står det att eleverna ska få göra olika lekar, spel och idrotter, inomhus och 

utomhus, samt danser och rörelser till musik. Om idrottssalen är liten och den inte är 

fullutrustad med material kan det vara svårt att genomföra lekar och idrotter. Risken finns att 

flera elever blir stillasittande och inte är aktiva under lektionen. 

Av arbetsmiljöverkets föreskrifter 2000:42 framgår att arbetsplatsen ska ha en lämplig area 

och utrymme för att lektioner ska kunna genomföras. Några av de tillfrågade lärarna upplever 

att idrottssalen är för liten när det är en stor elevgrupp på lektionen. Enligt de tillfrågade 

lärarna uppfylls inte arbetsmiljöverkets föreskrifter på deras skolor.  

6.2 Hur upplever utvalda lärare att deras hälsa påverkats? 

6.2.1 Psykisk hälsa 

Ja det är ju när två barn får för sig att börja slåss istället och assistenterna går och dricker 

kaffe eller tar sin lilla paus, det förstår jag att dem behöver självklart, men när man inte riktigt 

är van vid att ha fokus på den och den så blir det lite sådär [...] man behöver flytta fokus och 

man känner sig stressad för nu blev det inte som jag ville och då kanske inte jag ger en så bra 

lärandemiljö som jag hade velat göra. Det är det som är stressande (L2).   

L1 upplever ofta stress under sin arbetstid och ofta under liknande situationer som L2 nämner. 

Både L1 och L2 kan känna sig otillräcklig för de vet inte vad de ska ta först. L5 upplever 

också stress när det är bråk i omklädningsrummet samtidigt som hon har en grupp i 

idrottssalen som ska undervisas. Det är ingen som klarar av en sådan situation för det kräver 

att man som lärare behöver vara på två platser samtidigt enligt L5. L2 tror att hon kommer 

kunna hantera stress bättre i framtiden när hon blir säkrare på sin roll som idrottslärare.  

Ute känner jag också det här, man har ju en del elever som tjurar ihop och får sig att: nehe då 

ska inte dem följa med då ska dem gå hem eller då ska dem gå ut och ställa sig någon 

annanstans. Sen har man resten av gänget. Det tycker jag är jättesvårt, eller någon blir sur och 

går ut i omklädningsrummet bara sådär ut och smäll igen och så ska man ut efter så har man 

resten här inne eller ute. Ush det är så stressande (L1).   

När det är simning i skolan känner L1 en stress över att hinna ta sig fram och tillbaka mellan 

simhall och skola eftersom det inte är mycket tid mellan lektionerna. När det händer får hon 

ofta äta lunch i bilen på väg till simhallen för att hinna få i sig någonting. Även L3 upplever 

stress när han har lite tid mellan lektioner. Det är främst en dag där han ska hinna äta lunch 

och förbereda lektionen på 30 minuter. Han har ett möte innan som ibland tar längre tid, vilket 

leder till att hans lunchtid blir kortare. Oftast försöker han ha lektioner som inte kräver 

mycket förberedelser dessa dagar. 

L5 känner mest stress över skaderisken under lektionerna och hon arbetar mycket för att 

förebygga skador. L5 använder ordet skaderisk väldigt frekvent och eleverna är väl medvetna 

om att det är viktigt att tänka på skaderisken.  

Jag försöker utmana mig [...] Alla år som jag har jobbat har jag tänkt att jag måste ha det helt 

säkert och bara stå på ett ställe och bara ha saker som det inte kan hända någonting på. Sen har 

jag svängt lite så jag måste utmana dem, så de får stå på huvudet och sådant. [...] Jag tycker 

det är stressande men jag tränar mig på att ha det (L5). 
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L2 och L5 anser att olika elevgrupper framkallar olika mycket stress. Är de medvetna om att 

klasserna är stökiga eller elevgrupperna är stora blir de mer stressade innan lektionerna börjar. 

Även L1 anser att stora elevgrupper framkallar stress för det blir svårare att se om alla elever 

når målen. Då väljer hon att fokusera på ett moment eller några få elever för att ge sig själv 

möjlighet att slappna av. 

Tidigare har L5 haft högt blodtryck på grund av stressen. Hon arbetar mycket med att försöka 

slappna av och ta det lugnt. Under lektionen jag observerade var det två elever som höll 

lektionen och en grupp var inomhus och en grupp var utomhus. Då upplevde jag L5 stressad 

för hon kunde inte vara på båda ställena samtidigt. Hon bekräftade även under intervjun att 

hon var stressad under lektionen men att hon försöker att inte visa det för eleverna. 

L3 har märkt av att hans psykiska hälsa har påverkats mer än den fysiska. Han anser att det är 

svårt att slappna av och släppa alla ljud som kommer under dagen. Det blir lätt ett ständigt 

sorl i huvudet som inte vill försvinna. Han har varit på sin arbetsplats i snart ett år och han 

tycker att han vant sig till viss del av ljudet varje dag, men han upplever ändå en trötthet på 

grund av det. L3 känner ingen trötthet för att han är aktiv under dagarna och leker med 

eleverna utan det är den psykiska tröttheten han känner av mest. Han tycker inte att ljudet stör 

hans möjlighet till undervisning mer än vid vissa samlingar. Då kan det vara svårt att ge alla 

instruktioner om många pratar samtidigt. Han har valt att vänta ut eleverna till dem blir tysta 

istället för att försöka överrösta eller skrika på dem. Det gör han för att spara på sin röst och 

för att visa eleverna att det är dem som förlorar sin idrottstid. L3 tycker att ljud, skoj och stim 

hör till en idrottslektion.  

L4 är den enda av de tillfrågade lärarna som inte upplever att arbetsmiljön har påverkat 

hennes hälsa negativt. Hon tror att det beror på att hon kombinerar idrottslärare med att vara 

klasslärare. Hon behöver inte ständigt vara i idrottssalen utan kommer ifrån den ibland. Hon 

tycker snarare att det hjälper henne att hålla igång och vara aktiv under hela dagen.  

6.2.2 Analys 

Al-Mohannadi & Capel (2007) menar att tidspress och dåliga anläggningar kan vara en orsak 

till stress och det säger även L1 när hon beskriver stressen som uppstår när hon ska ta sig 

mellan simhall och skolan. Både L1, L2 och L5 anser att de har små idrottssalar när det 

arbetar med större barngrupper och det kan framkalla stress. Håkansson (2005) lyfter 

konflikter men ingen av de tillfrågade lärarna har upplevt konflikter som har påverkat dem 

negativt på skolan utan de känner ett bra samarbete mellan sina kollegor. De anser dock att 

det är bra att ha diskussioner mellan kollegor för att ha en möjlighet att utveckla sig själva och 

verksamheten.   

L4 upplever inte att hälsan påverkas negativt när hon har idrott och hälsa. Hon känner att det 

påverkar henne positivt då hon blir glad och får mer energi av lektionerna. Håkansson (2005) 

nämner eustress som är positiv stress som får människor att prestera och må bättre. Det kan 

vara något som L4 upplever under sina lektioner i idrott och hälsa. L4 tror att det beror på att 

hon inte bara har idrott och hälsa utan har andra ämnen också.   
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6.2.3 Fysisk hälsa 

Under observationen såg jag att L1 och L4 lät eleverna plocka fram materialet som skulle 

användas under lektionen. Anledningen till att dem fick göra det är för att L1 och L4 skulle 

slippa göra alla tunga lyft och arbeta i konstiga arbetsställningar sa de båda under intervjun. 

Om lärarna skulle plocka fram allt material själva hade det blivit väldigt tungt och även 

tidskrävande. Båda lärarna bekräftade under intervjun att det brukar låta eleverna hjälpa till 

för att slippa alla tunga lyft. 

L2 upplever att hennes hörsel har blivit sämre sedan hon började arbeta och hon är orolig för 

att det kommer bli värre. Det leder till att hon behöver höja rösten oftare. Hon tycker att den 

höga ljudnivån i idrottssalen oftast är acceptabel men det är värre i omklädningsrummen. Där 

ekar det mera och eleverna ger ifrån sig mer skrik, till exempel när vattnet i duschen är kallt. 

L1 och L3 nämner samma sak som L2 och lägger stor vikt vid att ljudnivån i 

omklädningsrummet är värre än idrottssalen.  

Jag hör lite sämre, måste skrika mycket mer. Eh åh det är hög ljudvolym i en idrottshall så är 

det ju det kommer man ju inte undan. Men sen är det också i omklädningsrummet där det ekar 

och i duscharna när det smälls i dörrar och när de skriker för att det är kallt vatten. (L2) 

Under fyra av observationerna noterade jag att ljudnivån var hög under aktiviteterna men 

under samlingarna var det lägre. Lärarna kunde förklara regler eller aktiviteter utan att skrika 

eller anstränga rösten. L1, L2, L4 och L5 har musik igång under aktiviteter. L2 försökte 

ibland överrösta musiken och prata med eleverna, då hördes tydligt att hennes röst blev 

ansträngd.  Under intervjun frågade jag om hon brukar prata samtidigt som musiken och det 

är inget hon tänker på att hon gör. De andra lärarna stoppar musiken om de vill säga något till 

eleverna under aktiviteterna. Då stannar eleverna upp och lyssnar för de vet att om musiken 

tystnar ska de lyssna på läraren. 

Under observationen av L3 noterade jag att det var relativt hög ljudnivå under i stort sätt hela 

lektionen. Under samlingen var det många som pratade vilket ledde till att L3 satt och väntade 

en del av tiden för att det skulle bli tyst. Men någon gång höjde han rösten och sa till eleverna 

som höll på. Under aktiviteten som var orientering på skolgården blev de klara olika snabbt 

och skulle då göra klart en uppgift de fått tidigare. Det var många elever som hade många 

frågor och ingen väntade till deras tur utan det kom många frågor samtidigt. I slutet när L3 

skulle gå igenom orienteringen uppstod ett tävlingsmoment mellan eleverna och ljudnivån 

blev åter relativt hög.  

L5 tycker att hennes hörsel och röst har påverkats under åren. Hon har en visselpipa och 

försöker prata när det är tyst, men om det uppstår konflikter måste hon ingripa och försöka få 

tyst på eleverna och då krävs oftast att hon höjer rösten anser L5. L4 använder också en 

visselpipa och säger samma saker som L5.  

6.2.4 Analys 

L1 och L4 låter ofta eleverna hjälpa till att ta fram redskap eller material som ska användas 

under lektionen, och det gör dem för att spara tid och för att det hade blivit väldigt tungt för 
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lärarna att göra allt själva. Lärarnas Riksförbund (2002) belyser att det är bra att låta eleverna 

hjälpa till att bära fram material för att bespara idrottslärarnas fysiska hälsa. L1 och L4 hade 

båda lektioner som krävde redskap och även passningar i några övningar och det var själva 

med och värmde upp med eleverna för att vara lite uppvärmda inför kommande moment. Det 

är också något som Lärarnas Riksförbund (2002) ser som en bra sak för att undvika skador. 

Alla tillfrågade lärare upplever att ljudnivån i idrottssalen är hög men också att det tillhör 

ämnet att ljudnivån ska gå upp lite. L1, L2 och L3 anser att ljudnivån i omklädningsrummen 

är värst.  

6.3 Hur upplever utvalda lärare att undervisningen påverkas?   

På skolan som L1 och L5 arbetar på nu känner de sig begränsad i sitt arbete inomhus eftersom 

salen är liten. L2 arbetar också i en liten sal men känner att hon kan planera och genomföra de 

flesta lektionerna utan att ta hänsyn till salsstorleken. Hon tror att det beror på att hon har 

mindre klasser och de går i årskurs ett och två. Men hon upplever ändå att det kan bli trångt 

under vissa moment när eleverna ska springa runt. Hon anser att dattenlekar är nödvändiga 

men det uppstår en skaderisk om inte eleverna är uppmärksamma.  

Lite liten sal kanske [...] vi behöver lite större det blir lite trångt med 25 stycken småknattar 

[...] oftast funkar det att genomföra lektionen jag har tänkt för det är ändå så pass små klassen. 

Men, det kanske du tänkte på innan, när det är dattenlekar, det blir rätt trångt även om dem är 

små. Tänk då om dem är stora? (L2)  

Både L1 och L5 vill att eleverna ska aktivera sig så mycket som möjligt under lektionerna. 

Därför har de svårt att genomföra olika bollspela inomhus eftersom det då blir många elever 

som behöver sitta stilla och vänta på deras tur. Båda lärarna menar att det är viktigt att 

eleverna ibland får testa på att spela bollspel med riktiga regler och planstorlek, men det gör 

det inte särskilt ofta. 

L3 tycker att det är lättare att ha idrottsundervisning när det finns större salar att arbeta med. 

Om idrottssalarna är större ger det möjlighet att genomföra flera moment och ha flera elever 

igång samtidigt. Han har varit med om mindre salar under sin utbildningstid och där har det 

varit svårare att genomföra vissa moment som kräver större yta. Eftersom L3 arbetar i stor 

idrottssal nu anser han att han har väldigt bra undervisningsmöjligheter. Han arbetar sällan i 

hela salen utan de jobbar mycket på halva planen för att det inte ska bli för stort.   

L1 tycker att det är stor skillnad att undervisa i olika miljöer. Hon känner sig mest trygg 

inomhus där alla elever är inom fyra väggar och hon känner att hon har mer kontroll. L2 

tycker att den svåraste miljön att undervisa i är simhallen för där blir hon mer en assistent än 

lärare. Det finns simlärare som sköter de lektionerna och det är bra, men ibland hade hon velat 

vara med i vattnet och hjälpa till när vissa elever hade behövt lite extra stöd. När hon arbetar 

utomhus får hon anstränga halsen och rösten mera för ljudet försvinner mer än vad det gör 

inomhus.    

Simhallen är ju, där är det också väldigt höga ljud och sådär. Man kan inte vara med på 

samma sätt, eftersom att vi har en simlärare som håller i undervisningen vi är ju mer mest med 



 

 

 

 21 

bara som assistenter eller hålla koll. Men jag känner att vissa gånger hade man verkligen velat 

vara i vattnet och bara såhär gör man och såhär gör man (L2).  

L1 tycker att det är svårt att undervisa utomhus. Då kan det hända att elever springer iväg och 

det är även svårare att nå alla elever när hon pratar. Röstförstärkaren fungerar endast inomhus 

då det inte finns några högtalare eller liknande utomhus, det leder till att rösten slits mer på 

utomhus. När de jobbar utomhus tycker hon det är lättare när de är på skolgården än utanför 

skolgården vilket de behöver vara ibland när de ska orientera till exempel 

När L3 arbetar utomhus tänker han mycket på att samla gruppen innan han börjar prata eller 

ger instruktioner för att slippa höja rösten eller skrika. Det är svårt att gå runt när olika 

aktiviteter genomförs för han behöver hålla sig i mitten för att snabbt kunna säga till eller 

komma till eleverna. När han arbetar inomhus tycker han det är lättare att cirkulera och ger 

enskilda instruktioner eftersom han då har en bättre uppsikt hela tiden och om han ser till att 

alla elever hör honom. Rösten påverkas beroende på miljön, utomhus krävs större röstresurser 

menar alla tillfrågade lärare. 

L5 tycker att samlingar utomhus är svåra eftersom de ibland har lektioner samtidigt som andra 

elever har rast. Då är det svårt att få eleverna att koncentrera sig på L5 och instruktionerna för 

det finns annat som tar deras uppmärksamhet. Hon har en samlingsring som hon har byggt 

upp med hjälp av vaktmästaren för att försöka få ihop gruppen och hålla dem samlade.  

6.3.1 Analys 

Tre av lärarna som har medverkat i undersökningen arbetar i idrottssalar som är samma 

storlek som en badmintonplan. De säger att det är svårt att genomföra vissa moment för att de 

inte vill ha för många elever som sitter stilla och vänta. Lärarnas Riksförbund (2002) skriver 

att idrottssalens utformning och utrustning är viktig för att ha möjlighet att genomföra alla 

obligatoriska moment. Även om tre av lärarna arbetar i små salar anser de att materialet är bra 

och det ger dem förutsättningar att genomföra olika moment. De två lärarna som hade en 

fullstor idrottssal samt mycket material såg inga problem men att planera eller genomföra 

aktiviteter oavsett klasstorlekar. Även Häggqvist (2004)  skriver att lokalen har betydelse för 

hur lärare trivs och kan genomföra sina lektioner. Om inte idrottssalen upplever de krav som 

finns kan det leda till att lärarna blir stressade. Några av de tillfrågade lärarna upplevde stress 

på grund av lokalens storlek för det kunde blir trångt och då ökar även skaderisken.  

Lärarnas Riksförbund (2002) skriver att det är viktigt att samla elevgruppen innan läraren 

försöker prata för att spara på sin röst.  Det försöker alltid de tillfrågade lärarna att göra. Det 

gör dem för att slippa skrika för mycket. L1 hade även en röstförstärkare som hon använder 

under sina lektioner för att spara ännu mer på sin röst. Den manliga läraren som har 

medverkat i undersökningen känner inte att rösten har blivit mer ansträngd då han istället 

väljer att vänta ut eleverna istället för att höja rösten eller skrika. De andra tillfrågade lärarna 

har som mål att inte prata medan eleverna pratar men det är svårt om det finns annat som stör 

lektionen, som till exempel när L5 har lektioner samtidigt som andra klasser har rast. Då går 

det inte att vänta tills det är tyst eftersom det är andra elever ute.  
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6.4 Upplever utvalda lärare att de får det stöd och den hjälp de behöver? 

L1 och L2 anser att de har fått den hjälp och stöd de behöver för att bedriva en god 

undervisning. L1 har fått en röstförstärkare. L1 och L2 har fått fler assistenter som medverkar 

under de idrottslektioner där det finns elever som kräver mer uppmärksamhet. Det gör att 

lärarna kan släppa fokus på några elever om det skulle hända något för då tar assistenten hand 

om det. Blir det bråk under lektionen kan assistenten hjälpa till så att L1 och L2 kan fokusera 

på resten av gruppen. De upplever båda två att det är en stor fördel att vara två vuxna under 

lektionerna. L5 anser att det optimala hade varit att vara två lärare under en lektion. Hon 

brukar prata med eleverna och jämföra idrottslektionen med en fotbolls- eller 

handbollsträning där eleverna kanske har upp till sex ledare medan L5 är ensam med lika 

många elever. Hon arbetar mycket med att eleverna ska arbeta tillsammans med henne under 

lektionerna s å att de kan hjälpa varandra.  

Egentligen hade man behövt vara två, men det har varit lite olika för en kollega gjorde om sin 

praktik här så under en viss period var hon här i 12 veckor, först sin vanliga sen gjorde om en 

[...] Då känner man vilken skillnad det är att bara vara en person. [...] Ibland fattar jag inte att 

man klarar av det själv (L5).   

L4 tycker det är svårt att få stöd i form av extra personal på idrotten om det skulle behövas. 

Hon använder sig istället av en visselpipa som hjälper henne mycket under lektionerna. Hon 

känner att hon inte klarar av att undervisa utan den då det blir svårare att samla elever och få 

deras uppmärksamhet. Det skulle kräva större röstresurser och hon anser att hon vill bespara 

sin röst det.  L1 och L2 nämner att de kan få hjälp av en vuxen under i stort sätt alla lektioner 

om det behövs. Under observationen av L1 och L2 såg jag att det fanns en assistent i klassen 

som hjälpte till. L1 hade velat undervisa fler halvklasser för att göra ännu bättre lektioner, 

men hon är ändå nöjd med stödet hon har fått. Hon hade även tillgång till röstförstärkare.  

 Jag har ett headset, det behöver jag inte så mycket i den här lilla gruppen, men det beror ju på 

har vi bollar använder jag det ofta för annars klarar inte halsen sig det märker man [...] Jag 

märker skillnad när jag går ut med barnen för då har jag ingen förstärkare med mig ut och då 

blir jag väldigt ansträngd i halsen. (L1)  

Både L1, L2 och L3 väntar på ett par formgjutna öronproppar som ska stänga ute en del ljud. 

L5 har hörselskydd som skyddar mot ljudnivån men hon använder inte dem för hon tycker 

inte dem är bra. Hon hör inte vad eleverna säger och hon missar om några elever säger elaka 

saker till varandra. Hon anser att dem stjälper med än dem hjälper. Hon försöker använda dem 

varje år när skolan börjar för hon vill skydda sin hörsel men hon märker snabbt att hon inte 

trivs med dem. Eftersom ljudnivån under alla lektioner var stundtals hög är hörselskydd 

befogat för att bespara lärarnas hörsel.  

L3 tycker att idrottssalen har bra isolering och ljuddämpning men omklädningsrummen är 

värre och det hade behövts mer ljuddämpning där inne. Eftersom ljudnivån är väldigt hög där 

inne och ljudet studsar mycket undviker L3 omklädningsrummen om han inte måste vara där. 
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6.4.1 Analys   

Röstförstärkare och visselpipa används av tre av de tillfrågade lärarna medan de andra inte har 

några sådana hjälpmedel att tillämpa. Öronproppar väntar tre av tillfrågade lärarna på. 

Lärarnas Riksförbund (2002) skriver att hörselskydd eller öronproppar är bra att använda för 

att stänga ute ljud. Det stärker även Denward (2005). Men enligt en av de tillfrågade lärarna 

kan de stänga ute för mycket ljud vilket leder till att hon missar mycket av vad som sägs.  

Ljudnivån har även påverkat stämbanden och rösten för några av de tillfrågade lärarna, 

eftersom de ibland försöker överrösta eleverna om de vill prata. De kvinnliga tillfrågade 

lärarna upplevde mer röstproblem än mannen och det skriver även Lyberg Åhlander (2011) att 

kvinnors stämband tar mer skada än mäns 

Arvidsson et al. (2013) fick i sin undersökning fram att assistenter under idrottslektioner 

underlättar undervisningen eftersom idrottsläraren kan släppa fokus på några elever och 

fokusera på gruppen i helhet. Det har två av dem tillfrågade lärarna fått och det anser dem är 

bra för då kan de lättare fokusera på undervisningen och lektionen. Lärarna som har 

assistenter säger att de kan släppa fokus ifrån några av eleverna eftersom assistenterna har ett 

extra öga på dem och oftast är det elever som är stökigare. De tillfrågade lärarna känner sig 

mindre stressade och oroliga om de har en extra vuxen i idrottssalen. Två av de tillfrågade 

lärarna sa även att det fanns möjlighet att få hjälp under lektionen om klassen har varit stökig 

eller liknande under dagen, då kan klassläraren gå in och hjälpa till under lektionen. De 

tillfrågade lärarna som inte anser att de kan få hjälp från assistenter eller andra lärare säger att 

de är mer beroende av sin visselpipa för att samla klassen och hålla koll på alla. Majoriteten 

av de tillfrågade lärarna tycker att det vore optimalt att vara två vuxna under varje lektion.   

Flera av lärarna har upptäckt att det är problem i omklädningsrummen för där blir ljudnivån 

oftast högre än i idrottssalen. Där är det sämre isolering och det ekar. De har upptäckt en källa 

till varför det är hög ljudnivå men det är svårt att göra något åt det. Denward (2005) skriver 

att det är bra om man hittar källan och gör något åt det, men det är inte alltid som det går. För 

att göra om omklädningsrum handlar om ekonomi och alla skolor prioriterar inte 

omklädningsrummen för det finns annat att fokusera på.  

Lindberg & Vingård (2012) belyser att kollegor och samarbete på skolor idag är viktigt för att 

skapa en god arbetsmiljö. För några tillfrågade lärare anser att de har ett bra samarbete mellan 

kollegor och de får hjälp under lektionerna som behövs. Alla lärare nämnde inte något om 

sina kollegor under intervjuerna. Även Häggqvist (2004) styrker det som Lindberg & Vingård 

skriver. Christensen et al. (2008) liknar detta vid positiv psykologi där fokus är på det positiva 

i arbetet.   

6.5 Analys utifrån ISR-modellen och ramfaktorteorin     

Enligt ramfaktorteorin styr ramar undervisningen i skolan (Dahlöf 1976). Det visar även mina 

resultat. Nedan ska jag diskutera hur ramarna enligt lärarsvaren påverkar deras möjlighet att 

bedriva undervisning. 
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De som arbetar i mindre idrottssalar och har färre redskap har svårare att genomföra alla 

obligatoriska moment då klasserna ibland är stora. Det är ett exempel på hur ramfaktorteorin 

spelar in. Att arbeta i små idrottssalar med stora klasser kan leda till stress och hög ljudnivå 

och där kommer ISR-modellen in. Flera av de tillfrågade lärarna upplever stress under 

arbetstid och idrottssalen påverkar en del av det. Eftersom ljudnivån ingår i de fysiska 

förhållanden och stress är omedelbara reaktioner som kan orsakas av fysiska förhållanden. 

Även de tillfrågade lärarna som arbetar i större idrottssalar upplever att ljudnivån är hög. Alla 

tillfrågade lärare nämner deras idrottssalar och hur den påverkar undervisning och planering. 

Några nämner det som ett problem och andra inte, men det visar på att alla har olika ramar att 

förhålla sig till. Häggqvist (2004) skriver att många elever och vuxna som cirkulerar i 

idrottssalen under en dag. Lärare påverkas då olika och ser olika på situationer som uppstår, 

det går inte att bemöta alla på samma sätt. Läraren behöver tolka och känna av de olika 

situationerna för att vet hur de bäst går att lösa (ibid.). Några av de tillfrågade lärarna upplever 

stress om de hamnar i en situation de inte har kontroll över eller vet hur de ska lösa problemet 

som uppstår. Har de då hjälp av en assistent under lektionen kan de slappna av mer och låta 

dem hjälpa till.  

Andra ramar som påverkar undervisningen är läroplanen och sociala förhållanden. De sociala 

förhållandena innefattar relationer inom skolan samt hur miljön är i klassen (Imsen 1999). 

Flera av de tillfrågade lärarna anser att de har en bra relation till sina kollegor och de får hjälp 

och stöd när det behövs. En av lärarna pratar även om att relationen mellan henne och 

eleverna också är viktig för att hon ska kunna genomföra bra lektioner. Några av de 

tillfrågade lärarna säger att olika klasser framkallar olika mycket stress. Det beror på hur 

relationerna mellan eleverna är och hur dem agerar. Det är ett exempel på hur sociala 

förhållanden påverkar undervisningen.  Lärare i idrott och hälsa har en läroplan att rätta sig 

efter, men några av tillfrågade lärarna anser att det är svårt att nå alla målen på grund av 

storleken på salen samt materialet som fanns. För att nå alla målen krävs det att de utvalda 

lärarna är kreativa och tillåter att några lektioner blir mindre aktiva än andra.  

En faktor i ISR-modellen som påverkar lärandet är mellanmänskliga relationer och det 

handlar om relationer mellan lärarna på skolan (Häggqvist 2004). Under några observationer 

och intervjuer märkte jag och lärarna sa att det trivdes på skolan med sina kollegor. De som 

fick hjälp av en assistent eller lärare under lektionen upplevde att de trivdes bättre på skolan 

för då upplevde de inte att det var ett ensamjobb utan de fick hjälp och stöd. Häggqvist (2004) 

belyser även att rektorn har en viktig roll i att alla ska trivas och hjälpa lärarna till en bättre 

arbetsmiljö. Det visar de rektorerna som håller på eller har ordnat öronproppar eller 

röstförstärkare till sina idrottslärare. Eftersom de medverkande lärarna hade olika 

arbetslivserfarenheter går det att se att det är skillnader beroende på om lärarna har arbetat 

längre. Lärarna som har arbetat längre upplever mer stress men har också kommit på olika 

metoder för att hantera den. En av lärarna som arbetat i ett år tror att hon lättare kan hantera 

stressen när hon blir säkrare på sin roll som lärare, hon behöver hitta sina metoder för att 

hantera stressen. Det menar Häggqvist (2009) är individkarakteristika.  
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7. Diskussion 

I detta avsnitt kommer metoden som har använts att diskuteras. Även resultatet kommer att 

diskuteras utifrån det som skrevs i inledningen. I slutet kommer framtida forskning att 

redogöras. 

7.1 Metoddiskussion 

Att använda en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och observationer i 

naturliga miljöer anser jag har gett svar på syfte och frågeställningar. Observationer gjorde det 

lättare att förstå vad lärarna menade med till exempel hög ljudnivå för då hade jag något att 

relatera till. Att se lärarna i deras naturliga miljö gav mig möjlighet att ställa frågor angående 

lektionen, om det till exempel brukar vara som det var då.  

Att intervjuerna genomfördes i enskilda rum där vi inte blev störda av andra lärare eller elever 

var bra för då kunde både jag och läraren lägga fullt fokus på intervjun. Alla intervjuer 

genomfördes efter lärarnas sista lektion under dagen vilket gjorde att vi hade gott om tid till 

intervjuerna och behövde inte känna oss stressade. Det hade varit intressant att ha en 

gruppintervju med flera lärare på samma skola för att se om lärare på samma skola upplever 

samma sak.  

Om jag skulle gjort något annorlunda hade jag kunnat följa en eller flera lärare under flera 

lektioner för att få en bättre bild om hur lektionerna brukar vara. Att endast observera en 

lektion gjorde att det är svårt att säga om det alltid är så som det var när jag var där. Det hade 

även gett mig möjlighet att se om det var någon skillnad beroende på vilken klass läraren 

hade. Om flera observationer hade genomförts hade en intervju kunnat genomföras i slutet 

och flera frågor som är kopplade till observationerna och händelser som sker på lektionen 

hade kunnat ställas.  Då hade jag haft möjlighet att se hur relationerna är mellan lärarna på 

skolan samt hur deras kollegor ger dem stöd.  

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att majoriteten av de tillfrågade lärarna upplever att deras arbetsmiljö är 

stressande. Häggqvist (2009) belyser att stressen har ökat för lärarna i skolan och en orsak till 

det kan vara ökade arbetsuppgifter. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) behandlar 

ohälsosamma arbetsförhållanden och det är till exempel när arbetsuppgifterna inte får plats i 

lärarens arbetstid. Det som de utvalda lärarna känner stress över är de olika arbetsmiljöerna de 

arbetar i, olika elevgrupper som är stökiga och om det uppstår konflikter under lektionerna. 

Ingen av dem nämnde något om arbetsuppgifter som inte får plats i deras arbetstid.  

Lärarna anser också att ljudnivån under lektionerna är ett problem och mer än hälften av de 

tillfrågade lärarna har eller väntar på öronproppar för att skydda sin hörsel. Men en av läraren 

som medverkade anser att hennes hörselskydd inte är användbara eftersom hon inte hör om 

eleverna säger fula ord eller liknande. Arvidsson et al. (2013) skriver att idrottslärares hörsel 

påverkas mer än andra lärares.  Några av de medverkande lärarna säger att ljudnivån i 
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omklädningsrummen är värre än i idrottssalen. I omklädningsrummen ekar det mer och det är 

inte lika bra isolering.  

De tillfrågade lärarna nämner även att undervisningsmiljön är viktig för att en god 

undervisning ska kunna genomföras. Lärarna som arbetar i mindre salar är begränsade 

eftersom de oftast ha stora elevgrupper. Det leder till att det är svårt att genomföra en del 

moment för då blir många elever stillasittande. Lärarna måste se till att alla elever har 

möjlighet att nå målen som finns i LGR 11 (Skolverket) men några av lärarna i 

undersökningen känner sig begränsade på grund av sin arbetsmiljö.  

Under observationerna i undersökningen har jag noterat att det är svårt att få eleverna att sitta 

helt stilla under samlingarna. Alla elever som jag observerade hade bestämda sittplatser på 

golvet i idrottssalen eller utomhus men det var många som snurrade runt eller kollade på 

annat när läraren hade genomgång. Läraren som hade lektionen utomhus och samlade 

eleverna där stördes av andra elever eller vuxna som gick på skolgården och tog fokus från 

lektionen. Skillnaden mellan lektioner i idrott och hälsa och andra ämnen som sker i 

klassrummen är stor. Det är enklare att ha genomgångar och få elevernas fokus i klassrummet 

där det inte finns andra moment som stör eleverna. Eleverna har svårare att snurra runt på sina 

platser och kolla på annat.  

De utvalda lärarna är överens om att det skulle underlätta om det fanns en extra vuxen som 

medverkade under lektionerna. Då skulle det finnas möjlighet att hjälpas åt om det uppstår 

konflikter under lektionen eller i omklädningsrummet. Eftersom det handlar mycket om 

ekonomi i skolan idag är det svårt att få extra personal till lektioner. Några av lärarna nämnde 

under intervjuerna att det är medvetna om att pengarna styr skolan vilket gör att det är svårare 

att få igenom vissa önskemål.  Två av de medverkande lärarna anser att de får den hjälp och 

stöd de från assistenter och kollegor på skolan under lektionerna. Om någon klass har varit 

stökig eller om det har hänt något kan klassläraren gå in och stötta upp under lektionen i idrott 

och hälsa.  

7.3 Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att vända sig till eleverna och se hur dem ser på miljön under 

idrottslektionerna. Upplever eleverna stress eller hög ljudvolym under lektionerna? Det kan 

vara en fördel att välja elever som har lärarna som har medverkat i undersökningen. Då finns 

möjlighet att göra jämförelser mellan elever och lärare för att se om de upplever samma saker. 

Vill forskaren göra undersökningen mer generell kan vilka elever som helst väljas.  
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Hej.  

Mitt namn är Malin Petersson och jag läser till grundlärare årskurs 4-6 på Linnéuniversitetet. 

Jag är inne på mitt sista år och ska skriva ett examensarbete i idrott och hälsa. Mitt valda 

ämne är hur arbetsmiljön påverkar möjligheterna att undervisa samt om lärare i idrott och 

hälsa upplever att arbetsmiljön har någon påverkan på den psykiska och fysiska hälsan. 

Jag skulle behöva hjälp av verksamma lärare genom att göra observationer och intervjuer om 

hur ni ser på det här. Jag vill observera och intervjua er för att ni har erfarenheter, kunskap 

och utbildning inom idrott och hälsa. Jag skulle vilja observera en eller några lektioner och 

intervjun beräknas att ta ungefär 30 minuter. Det vore bra om intervjun kan göras direkt efter 

observationen. 

Ingen obehörig kommer få ta del av materialet och resultatet kommer inte kunna kopplas till 

en enskild individ. Ni kommer också kunna avbryta intervjun när ni vill under tiden därmed 

avbryta ert deltagande, eftersom intervjun är frivillig. 

Har ni några frågor så får ni höra av er! 

 

Med vänliga hälsningar  

Malin Petersson   

mejl och telefonnummer
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Bilaga B Intervjuguide 

Berätta om dig själv, vem är du? 

Hur länge har du arbetat som idrottslärare?  

Vad är arbetsmiljö för dig?  

Hur upplever du arbetsmiljön för lärare i idrott och hälsa? Har det sett olika ut? Hur upplever 

du den på denna skola?  

Upplever du att arbetsmiljö har påverkat eller påverkar din hälsa? Hur i så fall? 

Upplever du att arbetsmiljön påverkar möjligheterna för undervisningen? Hur? Förändringar? 

Indirekt/direkt? 

Anser du att du att skolan ger dig de förutsättningarna som krävs för att genomföra din 

undervisning?  

Är det någon skillnad att undervisa i olika miljöer? Klassrum, olika utomhusmiljöer, simhall 

eller idrottssal?  

Upplever du att det är goda relationer på arbetsplatsen? 

 

Följdfrågor och frågor i samband med observation tillkommer 
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Bilaga C Observationsschema 

 

Antal vuxna  

Antal elever, årskurs  

Storlek på undervisningsmiljö 

(Inomhus eller utomhus) 

 

Synliga hjälpmedel  

När pratar läraren  

Ljudnivå under samling  

Ljudnivå under aktiviteter  

Övriga noteringar  

 


