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Sammanfattning  
 
Läraryrket är ett av de yrken som många upplever har en hög arbetsbelastning bestående av 
både administrativt arbete och undervisning av lektioner. Lärare ska uppfylla de krav som ställs 
på dem från politiker och rektorer för att eleverna ska få en så utvecklande undervisning som 
möjligt. Undersökningar visar att många lärare är missnöjda med sin arbetssituation och 
läraryrket är drabbat av långtidssjukskrivningar och psykosociala problem hos de anställda. Vi 
har därför valt att undersöka den psykosociala arbetsmiljön hos lärare för att ta reda på hur de 
upplever den press som sätts på läraryrket. Vi har genomfört åtta intervjuer med lärare på olika 
högstadieskolor. Utifrån den empiri vi fått fram har vi valt ut tre aspekter med underrubriker 
för att enklare kunna urskilja vad lärarna upplever påverkar deras psykosociala arbetsmiljö. Vi 
har sedan använt oss av tidigare forskning inom läraryrket samt två teorier: Krav-kontroll-
stödmodellen och Tvåfaktorsteorin. Resultatet visar att olika aspekter påverkar lärarna på olika 
sätt. Läraryrket präglas till stor del av kontakten med eleverna, som både för med sig negativa 
och positiva sidor. Lärarna upplever också stor press i att exempelvis sätta höga betyg och 
anpassa sin undervisning till alla elever. Genom det fria skolvalet är flera skolor måna om att 
ha ett gott rykte och locka samt behålla elever. Arbetsbelastningen är överlag hög och lärarna 
får utstå påtryckningar från både rektorer, föräldrar och politiker.   
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1   Inledning  
Närmare hälften av Sveriges befolkning tillbringar en förhållandevis stor del av sin vakna tid 
på sitt arbete (SCB 2017). På arbetet förväntas arbetstagarna att prestera och vara fokuserade 
på sina arbetsuppgifter. Det förutsätter att arbetsförhållandena är bra och att man trivs på sitt 
arbete. Dessa arbetsförhållanden kan vara av såväl fysisk som psykisk karaktär, men i denna 
studie har vi valt att fokusera enbart på de psykosociala aspekterna. En arbetstagare som av 
olika anledningar inte mår bra på arbetet kan innebära olika typer av konsekvenser som till 
exempel sjukskrivning till följd av utbrändhet. Långtidssjukskrivningar till följd av 
psykosociala problem exempelvis ångestsyndrom och stressreaktioner har ökat under senare år 
(Försäkringskassan 2015). Med stor sannolikhet kan en stor del av sjukskrivningarna kopplas 
till arbetsmiljöproblem.  
 
Studier har visat att den psykosociala arbetsmiljön och stressnivån hos individer varierar 
beroende på vilket yrke individen har (Tang, Leka & MacLennan 2012). TCO:s stressbarometer 
från 2013 visar att lärare tillhör den yrkesgrupp som får utstå mest press och stress i arbetet 
vilket bidrar till en försämrad psykosocial arbetsmiljö (TCO 2013). En undersökning av 
Lärarnas Riksförbund tillsammans med Skolvärlden (2015) visar att nästan 6 av 10 lärare är 
missnöjda med sin arbetssituation. De flesta lärare upplever att de har frihet att påverka 
innehållet i sitt arbete men att det är brist på resurser och att de inte får den arbetsro de behöver. 
Mer än hälften av lärarna rapporterar att deras höga arbetsbelastning påverkar elevernas betyg 
samt att nio av tio lärare instämmer delvis eller helt att de känner sig stressade (Lärarnas 
Riksförbund 2015). 
 
Läraryrket förknippas med långa arbetsdagar där praktisk undervisning i form av lektioner samt 
administrativt arbete i form av bedömning av elevers skolarbete, planering och andra 
administrativa uppgifter som är beslutade på politisk nivå ska utföras (Tang, Leka & 
MacLennan 2012). Utöver TCO:s stressbarometer visar även en undersökning som genomförts 
av Lärarnas Riksförbund (2015) att det finns brister i den psykosociala arbetsmiljön för lärare. 
Rimligtvis är det i sin tur något som påverkar eleverna och i viss mån även undervisningen. Det 
är en oroväckande utveckling då skolan och lärandet utgör ett oerhört viktigt område i 
samhället. Utbildning är en central del för hur vårt samhälle utvecklas där elevernas kunskaper 
är en förutsättning för livslångt lärande. Lärarna ska också utbilda morgondagens arbetskraft 
och inte minst bidra till att eleverna blir goda demokratiska medborgare. Grundskolan och 
framförallt högstadiet är ett skede i livet för eleverna där de behöver stöttning och hjälp för att 
sedan välja sitt framtida gymnasieprogram. Elevers resultat från grundskolan kan vara 
avgörande för vilka framtidsutsikter de har. Det kan dels ha betydelse för vilket 
gymnasieprogram som eleverna kommer in på men också påverka deras inställning till vidare 
utbildning. En elevs möjlighet att lyckas i skolan kan i viss mån också påverka hens självkänsla 
som i sin tur kan påverka elevens framtida val. En av förutsättningarna för en hållbar skola bör 
vara att se till att lärarna trivs på sin arbetsplats för att således vända den negativa trenden med 
en försämrad psykosocial arbetsmiljö. Vi finner det därför intressant att fördjupa våra 
kunskaper och öka vår förståelse för högstadielärares psykosociala arbetsmiljö. Vi har låtit 
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lärarna beskriva deras psykosociala arbetsmiljö och tagit fasta på vilka aspekter som de lyfter 
fram under intervjun och vårt syfte blev därför:  

1.1   Syfte  
Vårt syfte med studien är att studera hur lärare på högstadieskolor upplever den psykosociala 
arbetsmiljön utifrån tre aspekter som är sociala relationer, förändringar och arbetssituation.  

 

1.2   Frågeställningar  
•   Vilket stöd upplever lärarna har betydelse för deras psykosociala arbetsmiljö? 
•   Hur upplever lärarna att de krav som ställs påverkar deras psykosociala arbetsmiljö? 
•   Hur upplever lärarna att deras egenkontroll över sin arbetssituation påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön? 
 

1.3   Avgränsning  
Vi har valt att inte ta den fysiska arbetsmiljön i beaktning. Urvalet består av legitimerade lärare 
då enbart dessa enligt Skollagen (2010:800) har behörighet att undervisa och sätta betyg. Vi har 
valt att avgränsa studien till högstadieskolor på grund av att elever i årskurs 7-9 blir bedömda 
genom betygssättning vilket är avgörande för huruvida de sedan tar sig in på ett 
gymnasieprogram. 
 
Vi har heller inte beaktat den psykosociala arbetsmiljön utifrån genus då vi anser att det inte 
finns utrymme för det på grund av studiens tidsaspekt samt urvalet. På grund av att det var svårt 
att få tag på intervjupersoner och vi fick använda oss av våra kontakter fanns det heller inte 
utrymme för oss att välja vilka lärare som vi ville ha med. Därför kunde vi inte påverka varken 
kön, ämne eller hur länge de arbetat som lärare. 

1.4   Begreppsdefinitioner  
I följande del definierar vi kortfattat begrepp som är centrala i vår uppsats. 
 
Psykosocial arbetsmiljö innebär en beskrivning av hur en individ påverkas på sin arbetsplats av 
psykiska och sociala aspekter. Arbetets sociala relationer kan vara kollegor, chefer och kunder 
(Berglund & Schedin 2009:143). I vårt fall innebär de sociala relationerna även föräldrar, elever 
och skolledning. Vidare innebär den psykosociala arbetsmiljön vilka arbetsuppgifter en individ 
har samt hur organisationen är strukturerad (Berglund & Schedin 2009:143).  
 
Stress kan vara av både negativ och positiv karaktär (Granberg 2011:659f). En alltför hög 
stressnivå kan innebära problem då hanteringen av framförallt avancerade mentala uppgifter 
kräver fokus och närvaro vilket är faktorer som kan påverkas negativt av stress. Om 
arbetsbelastningen är hög kan det innebära en ökad stressnivå för individen vilket i sin tur kan 
ge upphov till olika besvär. Stress menar Hans Selye är en slags förberedelse i form av en 
reaktion på vad som komma skall, till exempel hotfulla eller förändrade situationer, för att vi 
ska kunna anpassa oss (Zanderin 2005:143ff). 
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2   Tidigare  forskning  och  teoretiska  utgångspunkter  

2.1   Tidigare  forskning  
 
Här presenterar vi tidigare forskning, vetenskapliga artiklar samt litteratur som vi kommer att 
använda oss av i diskussionen kopplat till områden som har med lärarnas psykosociala 
arbetsmiljö att göra. Inledningsvis beskriver vi lärares arbetssituation följt av stress. Efter det 
handlar det om ledningens betydelse ett avsnitt om valfrihet och konkurrens. Avslutningsvis 
skriver vi om New Public Management som vi har till hjälp för att analysera och definiera olika 
begrepp och aspekter som lärare upplever påverkar deras psykosociala arbetsmiljö.  

2.1.1   Arbetssituation  
Skolverkets rapport från 2013 är en kartläggning över hur grundskollärare använder sin tid. 
Uppgifterna är framtagna av SCB i samarbete med personer från Linköpings universitet och 
Skolverket. Enligt Skolverket (2013) finns det vissa fundamentala principer som läraryrket 
innefattar där lärare enligt skollagen ska ta ansvar för elevernas trygghet och tillsammans med 
elevernas hem/föräldrar vara en del av deras fostran (Skolverket 2013:86). Utifrån de ramar och 
förutsättningar som staten ger ska lärarna ha handlingsutrymme att se till att eleverna uppnår 
de nationella målen samt stimulera deras vilja att lära mer (ibid 2013:83).  

Rapporten visar å ena sidan Skolverkets syn på hur lärarnas tid bör fördelas och användas till 
olika arbetsuppgifter. Å andra sidan visar den hur lärarna i kartläggningen i praktiken använder 
sin tid. Dessa två är inte samstämmiga då de uppsatta målen inte uppnås i den utsträckning som 
Skolverket och staten önskar. Det rapporteras att de flesta lärare i kartläggningen planerar sin 
undervisning på egen hand men att Skolverket anser att samplanering har positiva effekter då 
det ger en likvärdig undervisning av god kvalitet (ibid 2013:10). Det framkommer att 
undervisningen är det som tar upp mest tid av samtliga moment men att många lärare anser att 
elevkontakt tar för mycket av deras tid. De önskar istället mer tid till att ensamma planera sin 
undervisning (ibid 2013:69).  

Skolverket menar att förutsättningen för att lärare ska kunna genomföra undervisning av god 
kvalitet är att de har tid till att planera undervisningen (ibid 2013:85). En studie av Eva Månsson 
och Anders Persson (2004) som undersökte lärares arbetsmiljö visar att en ökad arbetsmängd 
har medfört svårigheter med att hinna med övriga arbetsuppgifter såsom planering inför 
undervisning. Den ökade arbetsmängden är ett resultat av framförallt ökade krav på samarbete 
och att lärarna måste vara tillgängliga för eleverna. Bristen på planeringstid gör att lärare allt 
mer sällan känner sig nöjda med sin undervisning (Månsson & Persson 2004:314f). 

2.1.2   Stress  
Stress kan innebära en stor påverkan på en individ vilket i många fall kan få konsekvenser. Det 
kan ha negativa effekter på problemlösningsförmågan och förmågan att kunna behålla 
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uppmärksamheten. Långvarig stress kan få allvarliga effekter såsom utbrändhet där 
sjukskrivning av personen oftast är nödvändig (P B Persson & A Zakrisson 2016:150).  
 
1993 genomfördes en intervjustudie med drygt 50 lärare där det ställdes frågor kring stress. Det 
visade sig att flertalet av lärarna upplevde stress dagligen i sitt arbete och att ett stort antal av 
dem någon gång sagt upp sig till följd av just stress (Dinham 1993:10).  Enligt studien sjönk 
prestationen hos de lärare som upplevde stark stress vilket till stor del berodde på en ökad 
arbetsbelastning och påtryckningar från olika håll (Dinham 1993:11). En vanlig stresskälla hos 
de mindre erfarna lärarna kunde kopplas till deras brist på rutin. Det blev märkbart i deras 
planering och förberedelse av undervisningen men även i klassrumsmiljön (Dinham 1993:4). 
Det konstaterades också att det görs för få insatser för att förbättra deras situation. I samband 
med studien togs det fram förslag på hur stressen kan elimineras med hjälp av olika strategier. 
En av förutsättningarna är att de faktorer som utgör stress snabbare identifieras och 
uppmärksammas. Ytterligare nämns att myndigheter behöver bli bättre på att erkänna att 
problemen existerar för att på så sätt kunna sätta in åtgärder som syftar till att övervaka 
stressnivåerna och se till att de aldrig når upp till att bli ohälsosamma.  Lärare måste också 
förstå att stress inte är tecken på personlig svaghet eller misslyckande och därmed kunna 
erkänna stress för att bli hjälpta. Ytterligare förslag som nämns är införande av rådgivare för 
varje lärare där hen kan få personlig handledning för att få hjälp med att hantera olika situationer 
som lärare kan ställas inför (Dinham 1993:13).  

2.1.3   Ledningens  betydelse  
I en rapport, ‘The impact of leadership on the health of subordinates’, (2005) diskuterar Nyberg, 
Bernin och Theorell vilken påverkan ledarskap har på medarbetares arbetsmotivation och 
välmående. Deras diskussion bygger på tidigare forskningsstudier och litteratur inom området 
där de jämför resultat för att se om det finns några mönster. De beaktar bland annat de olika 
ledarstilarna för att se om det finns eventuella skillnader.  Det framkommer bland annat att 
stressiga arbeten kräver en högre grad av ledningsstruktur, med andra ord en tydligare ordning 
som initierats av ledaren. En studie från 1973 som författarna hänvisar till visar att ledare som 
kan anpassa sig efter situationen är en bra ledare. En annan studie menar att ledarskapet bör se 
olika ut beroende på vilka medarbetarna är. Är de energiska och motiverade är ett orienterat 
ledarskap att föredra medan ett mer coachande och relationsskapande ledarskap är bättre i de 
fall där medarbetarna är mer kompetenta. I de fall där medarbetarna är både och, minskar 
betydelsen av ledarskapet i det dagliga arbetet (Nyberg et.al. 2005:10). En transformativ ledare 
som är karismatisk och kan ge sina medarbetare intellektuell stimulans och visa hänsyn är 
överlag det som verkar mest framgångsrikt om man ser till flera olika kulturer (ibid 2005:13ff). 
Flera studier visar att det finns ett samband mellan medarbetares välmående och ledarskap men 
att graden av betydelse varierar. En studie från Sverige visade att avsaknaden av ett tydligt 
ledarskap samt bristen på stöd från kollegor var en stark bidragande orsak till 
långtidssjukskrivningar. Enligt forskaren Widerszal-Bazyl (2003) spelar socialt stöd en särskilt 
viktig roll och hon föreslår att ytterligare forskning bör fokusera på det indirekta förhållandet 
mellan ledarskap och medarbetarnas hälsa för att kunna analysera i vilken utsträckning chefer 
eller ledare påverkar faktorer som krav, kontroll och socialt stöd, som är kända för att ha en 
stark inverkan på arbetstagarnas hälsa. En ledarstil som är medarbetar- och strukturorienterad 
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tenderar leda till att medarbetarna inte lider av mentala eller psykosomatiska besvär i lika stor 
utsträckning. Kagan (1989) visade i sin studie att lärare med icke-analytiska och pragmatiska 
kognitiva stilar tenderade att föredra en mer processorienterad rektor medan analytiska lärare 
föredrog en mer uppgiftsorienterad rektor. Således betydde det att analytiska och realistiska 
lärare tenderade i allt högre utsträckning att rapportera organisatorisk stress (ibid 2005:24ff). 
Det framkommer också att organisationer där besluten tas mer gemensamt har friskare 
medarbetare (ibid 2005:28). 

2.1.4   Valfrihet  och  konkurrens  
Skolor är idag beroende av att ha ett gott rykte för att tilltala elever och föräldrar. Både 
kommunala och friskolor konkurrerar om att få ett högre elevantal på skolan för att därmed få 
mer statlig skolpeng och resurser (Dovemark 2008:25). Skolan förväntas att profilera sig idag 
där det ska finnas en tydlig struktur för undervisningen och hur skolan arbetar för alla elevers 
behov (Dovemark 2008:24). Genom det fria skolvalet måste skolorna bli mer kommunikativa 
än vad de behövt tidigare och lärare blir ibland ofrivilligt en central del i det. Kritiker menar att 
skolan lockar med exempelvis generös betygssättning och flexibla scheman (Frostenson 
2011:27) och lärare förväntas diskutera och profilera sin skola för att den ska vara så attraktiv 
som möjligt (Dovemark 2008:26). Genom valfriheten visar studier också på att skillnader för 
vilka elever som väljer en skola kan urskiljas. En skola som exempelvis har marknadsfört sig 
bättre än en annan skola samt skrivits om i lokaltidningen som en ”nytänkande skola” har lockat 
fler elever med svenska som modersmål. Det kan även urskiljas en skillnad i elevernas 
skolresultat på respektive skola där skolan med högre betyg har elever med svenska som 
modersmål (Dovemark 2008:27). 
 

2.1.5   New  public  management  
Under 1990-talet gjordes en omfattande styrnings- och organisationsförändring i skolan som 
först innefattade kommunalisering följt av det fria skolvalet och en ny läroplan som innebar en 
mer individualiserad undervisning (Bejerot, Forsberg Kankkunen & Hasselbladh 2015:25). 
Offentliga sektorn har gjort en organisatorisk och styrningsrelaterad förändring som är 
inspirerad av den privata sektorn och kallas för New public management (Lane 2000:2). 
Agevall (2005) skriver att Christopher Hood implementerade begreppet NPM efter en studie av 
offentliga organisationers förändringar i olika länder och att NPM därför är en komplex modell 
som kan se olika ut. NPM har vissa grundelement (Agevall 2005:23) där vi har valt ut följande 
delar som vi kan urskilja från vårt resultat.  
  
Styrning och kontroll 
Mål-resultatstyrning innebär att politiker sätter upp mål för kostnadsramar, oftast inspirerade 
av den privata sektorn där varje krona ska utnyttjas till max för att effektivisera och höja 
kvaliteten i den offentliga sektorn (Agevall 2005:23). NPM-reformen har i större utsträckning 
inneburit extern granskning samt att kommuner och landsting har en större insyn i professioners 
arbete vilket bidragit till att professionsstyrningen minskat. Genom en mer detaljerad och 
regelbunden uppföljning av fördelade resurser har det skapats ett granskningssamhälle. Den 
nya styrningen har skiftat från att tidigare ha fokus på det professionella yrkesutövandet till en 
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inriktning mot ledning och effektivitet vilket lett till tydligare hierarki i organisationerna 
(Brante, Johnsson, Olofsson & Svensson 2015:172ff). Styrmetoder som dokumentstyrning och 
evidensbaserade riktlinjer har lett till en minskad professionell autonomi och med större fokus 
på effektivitet. Den byråkratiska kontrollen har dels lett till minskat inflytande över den egna 
professionen men också påverkat den professionella bedömningen negativt (Brante et al. 
2015:175f). Det som tidigare beskrevs som en kollegial styrning har gått över till att rektorn 
fått mer ansvar och blir en mellanchef mellan skola och kommun. Månsson och Persson (2004) 
beskriver det som att rektorn har gått från att vara främst bland likar till att vara sist bland 
överordnade (Månsson & Persson 2004:305). För att förtydliga beskrivs det med att politiker 
har utökad makt över förvaltningen och byråkratin samt att de har starka pro-aktiva chefer under 
sig inom förvaltningen som ska implementera de beslut som tas (Agevall 2005:24). Cheferna 
på organisationerna ska ha ökade befogenheter och kunna använda sig av piska och morot, 
vilket innebär att de ska ha resurser att kunna disciplinera och motivera sina anställda för att 
uppnå de mål som fastställts på politisk nivå (Agevall 2005:29). Vidare är prestationsersättning 
och jämförelser två delar som används vid styrning för att disciplinera och motivera de anställda 
(Agevall 2005:23). En förutsägbar löneutveckling har ersatts av individuell lönesättning som 
baseras på lärarens insats. Den individuella lönesättningen syftar till att motivera lärarna att 
utveckla skolan men har lett till konkurrens och därmed hotat samarbetet mellan lärare. Brist 
på lärare och resurser medför att vikarier i vissa lägen får en högre lön än ordinarie lärare vilket 
försämrar yrkesstoltheten (Månsson & Persson 2004:314).  
 
Disaggregering och konkurrens 
Disaggregering av den offentliga sektorn innebär att den bryts upp i olika beståndsdelar där 
beställare skiljs från utförare. Det innebär i sin tur att offentliga organisationer nu också blivit 
privata organisationer för att skapa konkurrens och effektivisera samt höja kvaliteten (Agevall 
2005:23f). Disaggregering och konkurrens har vi med för att förstå hur elever blir kunder till 
skolan och som vi går in på i stycket nedan.  
 
Medborgare - kund - empowerment 
Genom de konkurrerande organisationerna får också medborgaren mer empowerment, det vill 
säga att medborgaren blir kund med mer inflytande och valfrihet att välja mellan de offentliga 
organisationernas “butiker” (Agevall 2005:24). Här har också en slags individualisering skett 
där det är upp till elever och föräldrar att själva välja skola, därmed att individen ska ha mer 
valfrihet (Månsson & Persson 2004:306). Vidare att de professioner som finns på 
organisationerna ska bedöma sina kunder utifrån hens behov och vad som är bäst för kunden 
(Agevall 2005:30).  
 
Den omfattande förändring som har skett i skolan har genomförts för att stärka lärarrollen och 
arbetsmetoderna men utan att ta hänsyn till hur arbetsmiljön påverkas (Bejerot et al. 2015:25). 
Studier har visat att lärares arbetsmiljö har försämrats under 1990-talet (Skolverket 2014) och 
Bejerot et al. (2015) kan se i sin studie att välbefinnande och arbetsglädje har försämrats för 
lärare från början av 1990-talet till 2010. Vid enkätundersökningarna 2010 upplevde fler lärare 
att de inte har möjlighet att utnyttja sin högsta kompetens och fler känner sig trötta efter jobbet 
(Bejerot et al. 2015:34). Slutligen anser vissa att NPM endast är en trend och en blandning av 
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populära idéer från den privata sektorn som blir osammanhängande när den överförs till den 
offentliga sektorn (Lane 2000:7). För varje förändring som har skett har det funnits lärare som 
upplevt att det försämrar arbetsmiljön. Även om det inte finns något enhetligt svar bland alla 
lärare kan det ändå urskiljas att många har påverkats av de förändringar som skett och så pass 
mycket att deras välmående och hälsa har äventyrats (Månsson & Persson 2004:315f). 

2.2   Teoretiska  utgångspunkter  
Här presenteras de teorier som vi har valt. Karaseks krav-kontroll-stödmodell samt Herzbergs 
tvåfaktorsteori har vi valt att ha som teorier för att analysera hur lärarnas arbetssituation 
påverkar den psykosociala arbetsmiljön samt vad det är som motiverar lärarna. 
 

2.2.1   Krav/kontroll/stöd  
Karaseks och Theorells teori grundar sig i balansen mellan krav, kontroll och stöd i arbetet och 
hur den balansen ser ut är avgörande för hur väl en arbetstagare trivs på sin arbetsplats 
(Berglund & Schedin 2009:144). Höga arbetskrav av psykisk karaktär kan till exempel innebära 
att tidsramen för att utföra sina arbetsuppgifter är snäv (Karasek & Theorell 1990:63). I lärares 
fall kan det innebära tätt satta deadlines som rättning av prov, och att arbetstagaren därav får 
svårt att hinna med vad som krävs. När det kommer till kontroll i arbetet menar Karasek och 
Theorell (1990) att det handlar om vilket beslutsutrymme en arbetstagare har och huruvida 
denne har möjlighet att planera och utforma sitt arbete. Kontroll innefattar även i vilken grad 
det finns möjlighet för arbetstagaren att lära sig nya saker och/eller får användning för sin 
kompetens och skicklighet i arbetet (Karaseks & Theorell 1990:60f). Den tredje aspekten som 
är stöd innebär i vilken utsträckning arbetstagaren känner socialt stöd från kollegor och chefer 
men också från till exempel kunder (Karaseks & Theorell 1990:68), som i vårt fall innebär 
elever. Stödet kan anta olika former, allt från återkoppling till samarbete mellan kollegorna. 
Framförallt kan stödet handla om huruvida man blir sedd och omhändertagen för att på så sätt 
känna sig omtyckt på sin arbetsplats (Karaseks & Theorell 1990:70). Karasek och Theorell 
(1990) kom fram till att om det råder obalans mellan egenkontroll och arbetskrav kan det till 
viss del kompenseras av ett socialt stöd. Men rent generellt så genererar en obalans i form av 
låg egenkontroll och höga arbetskrav en dålig psykosocial arbetsmiljö. Om arbetet ställer höga 
krav behöver arbetstagaren en större grad av självkontroll för att kunna känna tillfredsställelse 
och således inte påverkas negativt av den psykosociala arbetsmiljön (Eriksson & Larsson 
2009:143ff). 
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Figur 1 (Karasek 1990:32) 
 
Med hjälp av krav/kontroll/stöd modellen kan vi se vilka aspekter som lärarna upplever 
påverkar deras psykosociala arbetsmiljö. 
 

2.2.2   Tvåfaktorteori  
En studie influerad av Maslow som genomfördes år 1957 av Frederick Herzberg undersökte 
motivation och tillfredsställelse i arbetet. På företag runt Pittsburgh intervjuades arbetstagare 
om faktorer eller situationer i deras arbete som de upplevde som synnerligen bra eller dåliga 
(Herzberg 1993:31–34). Som ett resultat av studien skapade Herzberg tvåfaktorsteorin, även 
kallad arbetsmotivationsteorin. Den är indelad i följande grupper: hygienfaktorer samt 
motivationsfaktorer. Den förstnämnda gruppen innefattar yttre faktorer såsom sociala 
relationer, fysisk arbetsmiljö, lön och anställningstrygghet. Den andra gruppen innefattar inre 
faktorer såsom utvecklingsmöjligheter, stimulerande arbetsuppgifter och erkännande (Wolvén 
2000:173f). För att undvika vantrivsel på arbetsplatsen bör hygienfaktorerna uppfyllas men det 
betyder däremot inte att arbetstagaren känner hög arbetstillfredsställelse. Det som är avgörande 
för i vilken utsträckning arbetstagaren känner en hög arbetstillfredsställelse och ökad 
arbetsmotivation beror på hur väl motivationsfaktorerna är uppfyllda (Herzberg 1993:113f). En 
kombination av dessa två faktorer är alltså optimalt. Tvåfaktorsteorin kan bidra till en mer 
nyanserad bild av hur lärarna upplever sina arbetsuppgifter och hur olika aspekter i deras 
arbetsliv bidrar till att skapa trivsel (eller vantrivsel) och ger arbetsmotivation. 

3   Metod  
I detta avsnitt redogör vi för vilken metod vi valt, urval, tillvägagångssätt, etiska överväganden 
samt tillförlitlighet och äkthet. 

3.1   Val  av  metod  
För att kunna besvara vår forskningsfråga valde vi att använda oss av en kvalitativ studie. 
Beslutet är grundat på en förstudie där vi jämförde olika metoder utifrån vilken som kändes 
mest tillgänglig och vetenskapligt relevant samt även vilken metod vi anser oss ha mest kunskap 
och erfarenhet av (Aspers 2011:83). Genom förstudien skaffade vi oss också viss 
grundläggande information om fältet vi skulle undersöka för att få en kännedom om det. Det 
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underlättar framförallt vår förståelse kring vad respondenterna talar om (Aspers 2011:75). För 
att inhämta empiriskt material till vår kvalitativa studie valde vi att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer där vi inledde med att utforma en intervjuguide med ett antal 
förbestämda frågor. Frågorna var indelade i olika teman som till största del tog utgångspunkt i 
Karaseks och Theorell krav-kontroll-stöd-modell. Anledningen till att vi valde att ha 
semistrukturerade intervjuer var för att vi ville ge respondenten möjlighet att berätta mer 
ingående kring frågorna. En semistrukturerad intervju ger utrymme för den som intervjuar att 
kunna ställa följdfrågor vilket bidrar till en ökad förståelse (Aspers 2011:143). Det ger också 
utrymme för den som intervjuar att ställa frågorna i annan ordningsföljd än den som står i 
intervjuguiden vilket gör att intervjun inte blir lika hårt styrd som vid en strukturerad intervju 
(Bryman 2011:206). Aspers (2011) menar att antal respondenter bör vara i förhållande till 
studiens område och omfattning där vi har valt att intervjua nio högstadielärare. Det beror 
framförallt på att studien är tidsbegränsad och där lärares arbete till stor del sker i 
klassrumsmiljö. Det gör i sin tur lärare mindre flexibla och till viss del svårtillgängliga. Vi avser 
inte att generalisera resultatet av denna studie då det primära syftet snarare är att förmedla 
beskrivningar samt ge en djupare förståelse av problemformuleringen. I och med att studien är 
kvalitativ ger det oss möjlighet att förstå respondenternas uppfattning av deras omgivning utan 
att förklara det eller påvisa samband med yttre faktorer i samhället, som exempelvis politiska 
beslut (Bryman 2011:372). Vi vill snarare se hur de lärare vi intervjuar upplever den 
psykosociala arbetsmiljön och förstå deras ställning i samhället. Därmed utgår vi från ett 
fenomenologiskt perspektiv när vi betraktar den psykosociala arbetsmiljön. Individens 
uppfattning av sina egna och andras handlingar är det som utgör deras sociala verklighet och 
livsvärld. Ur ett fenomenologiskt perspektiv vill forskaren se verkligheten utifrån 
respondentens synvinkel för att kunna försöka få en förståelse för den (Kvale & Brinkman 
2014:44f). I vårt fall vill vi veta hur lärarna uppfattar och beskriver sin vardag som 
högstadielärare. Vidare vad varje lärare upplever som påfrestande och stressande och utifrån 
det analysera vilken social verklighet som de uppfattar att de befinner sig i.  
 
En studie med en deduktiv ansats innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) att forskaren 
utgår från en förutbestämd teori som sedan testas mot forskarens hypotes. En induktiv ansats 
utgår från att fördjupa sin förståelse utifrån en generell kunskap och låta det empiriska 
materialet styra vilken analys studien får (Kvale & Brinkmann 2014:238f). Vi har å ena sidan 
använt oss av Karaseks och Theorells teori som utgångspunkt i vår intervjuguide men å andra 
sidan kodat materialet utifrån den empirin vi samlat in. Vi ville ha teorin som en grund i vår 
studie men inte följa den strikt. Det gjorde att vi kunde vara öppna för annan kunskap vilket 
innebär att studien utgår från en mer abduktiv ansats. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 
det är en fördel om studien ska kunna vara dynamisk utifrån det empiriska materialet.  
 

3.2   Urval  
Ett målinriktat urval kan göras för att få respondenter som är relevanta i förhållande till 
forskningsfrågan (Bryman 2011:434). Eftersom vår problemformulering handlar om lärare på 
högstadiet har vi gjort ett målinriktat urval för legitimerade lärare på högstadieskolor. Samtidigt 
har vi delvis gjort ett bekvämlighetsurval som Bryman (2011) menar kan vara en konsekvens 



 

10 
 

av att respondenterna ska vara mer lättillgängliga. Eftersom vi själv är bosatta i Göteborg valde 
vi lärare i närområdet för att enklare kunna träffa och intervjua respondenterna. Vi upplevde 
även svårigheter med att få kontakt med lärare som ville ställa upp på intervju. Inledningsvis 
bestod det tänkta urvalet till hälften av lärare verksamma vid skolor där det enligt Skolverkets 
redovisning (2016/2017) enbart var 30% (eller färre) av eleverna i årskurs nio som nådde upp 
till kunskapskraven. Andra hälften av urvalet skulle bestå av lärare verksamma vid skolor där 
90% (eller fler) av eleverna i årskurs nio nådde upp till kunskapskraven (Skolverket 2017). 
Anledningen till att vi ville jämföra lärarna på olika skolor var på grund av det som framkommit 
av inledningen där lärarna kände att deras arbetsprestation påverkade elevernas resultat. Fyra 
respondenter som arbetar på en skola där över 90% (eller fler) av eleverna når upp till 
kunskapskraven svarade att de ville ställa upp på intervju. På grund av låg svarsfrekvens från 
skolor där enbart 30% (eller färre) av eleverna nådde upp till kunskapskraven tvingades vi ändra 
syftet som till en början var att undersöka om det gick att urskilja skillnader mellan lärarna vid 
de olika presterande skolorna. En av anledningarna som uppgavs via mail från en administratör 
vid en av de kontaktade skolorna var tidsbrist som därmed gjorde det svårt för lärarna att hinna 
ställa upp på intervju. För att komma i kontakt med potentiella intervjupersoner nyttjade vi 
istället vår bekantskapskrets som med hjälp av deras nätverk genererade kontakt med relevanta 
intervjupersoner. Det är enligt Aspers (2011) en typ av snöbollsselektion som i vissa fall är 
mycket effektiv (Aspers 2011:95f). Fördelningen blev därmed inte baserat på vilken skola de 
arbetade på utan snarare vilka högstadielärare som hade möjlighet att ställa upp. Det innebar att 
vi fick bortse från vilken nivå på kunskapskrav skolorna når upp till.  
 

3.3   Tillvägagångssätt  
Inledningsvis gick vi igenom kurslitteratur och artiklar på internet för att få en översikt av vårt 
valda område. Vi använde oss bland annat av Borås Högskolas sökmotor Summon där vi kunde 
finna användbar information om psykosocial arbetsmiljö. Utifrån det satte vi upp ramar för vår 
studie och tog beslut kring vilken metod som var mest lämplig att använda för att kunna besvara 
vår frågeställning. Genom skolverkets hemsida fick vi kontaktuppgifter till de skolor som 
ingick i vårt urval och skickade ut mail till dessa. Mailet innehöll information om oss och vår 
studie samt varför vi kontaktade dem. Av etiska skäl var vi också tydliga med att informera om 
hanteringen av deras personuppgifter såsom namn men även vilken skola de arbetar på. Därefter 
utformade vi tillsammans en intervjuguide som vi testade genom en pilotintervju för att 
kontrollera att frågorna fyllde studiens syfte. Efterhand fick vi mailsvar från de skolor vi 
kontaktat där flera av de tillfrågade avböjde, men också några som visade intresse för att delta 
på intervju. På grund av för få intresserade tvingades vi fundera över andra alternativ för att få 
kontakt med potentiella intervjupersoner. Vi tog hjälp av vänner och bekanta som i sin tur hade 
kontakter som var relevanta för vår studie. Efter en tid hade vi fått det antal intresserade som vi 
bedömde vara tillräckligt och bokade efterhand in möten med de. Sex av intervjuerna 
genomfördes på deras arbetsplats, en intervju hemma hos en av oss och en skedde hemma hos 
intervjupersonen samt en på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Flertalet av intervjuerna 
tog cirka 1 timme i anspråk, vilket intervjupersonerna hade blivit informerade om på förhand. 
Efter intervjuerna kodade vi materialet utefter teman som framgått ur empirin. Varje tema 
kodades utefter en färg för att enklare kunna urskilja dem när vi skulle skriva resultatet (Aspers 
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2011:185). Därefter sammanställde vi resultatet och analyserade det med hjälp av tidigare 
forskning och teoretiska utgångspunkter. 
 

3.4   Etiska  överväganden  
Det är viktigt att forskaren som träder in på fältet berättar om vad hen ska göra och syftet med 
studien (Aspers 2011:66). Vi har innan varje intervju beskrivit kortfattat, antingen via mail eller 
på plats, om vad studien kommer att handla om. Lärarna har även haft möjlighet att avstå från 
att svara på frågor som de upplever är jobbiga eller av annan anledning inte vill besvara vilket 
är ett informationskrav som ska beaktas vid studier (Bryman 2008:131). Sedan har vi informerat 
lärarna om att både dem själva och skolorna kommer att vara anonyma. Då lärarna är från olika 
skolor behöver skolorna vara anonyma för att det inte ska gå att urskilja vilken lärare som 
berättar vad, då personuppgifter i en studie ska behandlas med största möjliga konfidentialitet 
(Bryman 2008:132). Vidare skriver Bryman (2008) om två ytterligare etiska principer som är 
samtyckeskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att de medverkande själva får 
bestämma om de vill vara med i studien eller inte. Nyttjandekravet är att den information vi får 
in om deltagarna endast får användas för studiens ändamål (ibid 2008:132). För att uppnå 
samtyckeskravet har vi frågat flera lärare om de vill ställa upp och intervjuat de som har godkänt 
att delta samt att vi får spela in intervjuerna. Vi har raderat de ljudinspelningar som vi använde 
oss av vid transkribering och kommer inte att använda det material vi har för något annat 
ändamål för att förhålla oss till nyttjandekravet. 

3.5   Tillförlitlighet  och  äkthet  
För att stärka trovärdigheten i vår studie har vi tagit med lärarnas positiva och negativa 
upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Som Bryman (2011) skriver bör forskaren delge 
olika uppfattningar av den sociala verklighet som respondenterna befinner sig i. Vidare har vi i 
resultatet försökt ge många exempel och beskriva i detalj det lärarna beskriver, snarare än en 
bredd av olika ämnen eller respondenter som inte är lika relevant i en kvalitativ forskning 
(Bryman 2011:354f). Under intervjuerna har vi även gett öppna frågor och på så vis försökt att 
inte styra respondenterna till ett visst svar. Genom att transkribera hela intervjuerna ordagrant 
har vi försökt nå en högre grad av trovärdighet för att inte missa relevanta stycken och kunna 
ta med citat från lärarna. Vi har försökt att hitta både liknande men också olika svar om olika 
teman som vi anser relevanta för studien för att se deras situation utifrån olika synvinklar. 
Vidare har vi även haft relevanta personer i vår studie och valt att inte intervjua lärare som vi 
känner. Det valet gjorde vi för att undvika att vår relation till respondenterna skulle påverka 
deras svar. Vi har även valt bort en genomförd intervju då hen visade sig ha en roll som 
specialpedagog. Vi ansåg att intervjun inte blev aktuell för vårt syfte och istället hade kunnat 
förvirra vissa delar i resultatet vilket Bryman (2011) menar är en viktig del för pålitligheten.  
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4   Resultat  

4.1   Presentation  av  respondenter  
Lina - Började jobba som lärarvikarie år 2009 och började studera till lärare år 2010. Hon är 
mentor för en klass i årskurs 8 tillsammans med en annan lärare på skolan.  

Leo - Blev färdigutbildad gymnasielärare år 2014 och arbetar idag på en högstadieskola. Han 
är tillsammans med en annan kollega mentor för en klass i årskurs 9.  

Liam - Han har jobbat som högstadielärare i ett år och blev färdigutbildad gymnasielärare 
hösten 2016. Liam är mentor för en årskurs 9:a.  

Karl - Var utbildad lärare år 1975 och har arbetat både på gymnasieskola och högstadieskola. 
Han arbetar idag deltid och är inte mentor men har tidigare arbetat heltid och varit mentor på 
olika skolor. 

Kelly - Blev färdigutbildad lärare 2008 och har sedan dess arbetat som högstadielärare på flera 
olika skolor.  

Kornelia - Har arbetat som lärare sedan 2009 och är idag mentor för en klass i årskurs 7.  

Karin - Har jobbat som högstadielärare sedan 2001 och är idag mentor för en klass i årskurs 7 
tillsammans med en annan kollega.  

Katarina - Har arbetat som lärare i ungefär 20 år och är mentor för en klass i årskurs 8 
tillsammans med en annan kollega.  

4.2   Sociala  relationer  
Vi kommer i den här delen att beröra vilka sociala relationer som har betydelse för lärarnas 
psykosociala arbetsmiljö. Föräldrakontakten upplever vi är en central del för hur lärarna mår 
samt vilken påverkan det har för lärarnas status och därav upptar det området en stor del av 
sociala relationer. 

4.2.1   Elevkontakt  
Flera av lärarna menar att det är den sociala delen av arbetet, i form av elevkontakt, som tar 
mycket tid. De beskriver elevkontakten i såväl positiva som negativa termer. Katarina nämner 
att hon ibland tvingats dra sig tillbaka för att inte bli sjukskriven då de sociala delarna, till 
exempel elevmöten och utredningar av olika slag, kräver mycket energi och engagemang. 
Utöver den sociala kontakten med eleverna ska hon samtidigt bedöma de och sätta betyg vilket 
Katarina upplever sätter stor press på henne som lärare. Det framkom att en av de delarna som 
är mest påfrestande i lärarnas arbete är när elever behöver extra hjälp eller mår dåligt. Ett 
exempel på situationer som kan uppstå är när det sker elevkonflikter, menar en av lärarna. Då 
ska det först redas i vad som hänt för att sedan ha individuella samtal med var och en som är 
inblandad samt dokumentera allt för att slutligen ta kontakt med föräldrarna. Innan lov och 
liknande brukar det vara mer konflikter vilket gör att mycket av planeringstiden på 15 timmar 
i veckan “får stryka på foten”, där Lina berättar: 
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Mitt yrke är ju egentligen att jag är lärare så egentligen borde jag ju prioritera min undervisning men 
jag måste ju ta tag i den här konflikten 

 
Liam ser elevkontakten som en del av hans yrke men att det som ny lärare är en svår gräns att 
dra. De flesta av lärarna beskriver att det är svårt att helt släppa situationer med elever i tanken 
när arbetsdagen är slut vilket gör att de ofta bär med sig det hem. Det kan handla om olika 
elevöden, vilket kan skapa en inneboende stress menar Liam. Det har framkommit att det också 
är otroligt påfrestande att ständigt bli bedömd av eleverna och Kornelia säger:  
 
Jag brukar säga att det här är ju världens tuffaste yrke, det finns inget annat yrke där man går in i ett 

rum där det sitter 25 stycken fjortonåringar som ska bedöma dig varenda dag 
 
Bedömningen upplever Kornelia som stressande. Samtidigt menar flera av dem att det är just 
kontakten med eleverna som är det roliga med att arbeta som lärare där ett par av lärarna 
förklarade att de blir en trygg punkt för eleverna och en annan av lärarna jämför det med att 
vara förälder.  
 
Flera av lärarna känner sig otillräckliga för eleverna, vilket framförallt beror på tidsbrist. Karin 
berättar om ett tillfälle där en elev ifrågasatte varför hon inte fått svar på ett mail som innehöll 
en fråga kring en skoluppgift. Karin hade då gett som svar att hon faktiskt är ledig på helgerna, 
och dessutom inte hade den typen av informationen tillgänglig vid tidpunkten. Enligt henne är 
det otroligt lätt hänt att som lärare även ställa upp utanför ordinarie arbetstid. Hon menar också 
att det är svårt att dra ett streck när det är slut, vilket hon uttrycker har att göra med att hon 
jobbar med människor: Man vill vara till lags, man vill göra rätt, man vill hinna med liksom. 
Det är samtidigt det faktum att hon jobbar med människor som hon tror är anledningen till att 
hon är just lärare:  
 

För det känns ju ändå som att man gör någon nytta, man vill skapa ungdomar som ska bli bra 
samhällsmedborgare liksom, det är mitt uppdrag liksom.  

 

4.2.2   Mentorskap  
I de fallen där lärarna har ett mentorskap blir det mycket frågor kring elevernas situation, vilket 
ofta sker oplanerat och blir således avgörande för hur hektiska arbetsdagarna blir. Det händer 
att sådana situationer stjäl tid från planeringen och i vissa fall även lektionerna, förklarar en av 
lärarna. Katarina uppger att hon har upplevt en problematik med att ha en vikarie som mentor i 
de fall där det finns elever som har särskilda problem eller där det finns föräldrar som av olika 
anledningar är svåra att ha att göra med. Det har i sin tur resulterat i att de andra mentorerna har 
fått ta på sig mer ansvar, eftersom de gjort bedömningen att det är olämpligt för en vikarie att 
ta det ansvaret. Det framkommer att det finns vissa fördelar med att inte vara mentor. Lina 
berättar att det framförallt är lättare att fokusera på moment som planering och undervisning 
när hon inte är mentor eftersom hon inte behöver vara tillgänglig hela tiden. Hon förklarar: 
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Samtidigt kan det vara väldigt givande och lugnt att inte vara mentor för då har du bara undervisning 
och dina elever som du undervisar och det är liksom det jag är utbildad för. 

 
Både hon och Leo poängterar dock att de tycker det är jätteroligt att vara mentorer eftersom de 
får en nära kontakt med den klassen. Kornelia ser en skillnad i att vara mentor för olika 
årskurser. För en årskurs sju måste hon näst intill ta på sig en föräldraroll då eleverna gärna 
vänder sig till henne om det är något och där hon som lärare ofta intar en mer central och 
vägledande roll. Medan i årskurs nio upplever Kornelia att hennes roll mer går ut på att stötta 
eleverna då de överlag är ganska självgående. Det har också visat sig bero på hur systemet på 
skolan är uppbyggt. På Kornelias nuvarande skola har man ett så kallat Elevhälsoteam där 
kuratorer och skolsköterskor ingår och som enligt henne fungerar bra. Det menar hon skapar en 
stor trygghet då det alltid finns någon att ta hjälp av och prata med.  

4.2.3   Föräldrakontakt  
Den sociala biten innefattar även föräldrakontakten vilket också kan vara påfrestande enligt 
flera av lärarna. Det framkommer att föräldrakontakten kan se väldigt olika ut beroende på 
vilken skola det är och vilket område den ligger i. Enligt Leo finns det en korrelation mellan 
hur föräldrakontakten ser ut och hur skolan ser ut i allmänhet. Det framkommer att på vissa 
skolor ställer föräldrarna högre krav då föräldrarna är väldigt engagerade och tar kontakt med 
läraren för att se hur det går för deras barn i skolan. På andra skolor kan dock föräldrakontakten 
vara betydligt svårare då det ofta händer att föräldrarna inte går att nå. När Lina arbetade på en 
skola i ett annat område var det föräldrar som kunde ringa och ifrågasätta deras barns betyg och 
be henne förklara varför hon satt ett visst betyg. På den skolan hon är idag är det hon som får 
kontakta föräldrarna snarare än tvärtom. Kelly berättar om ytterligare ett exempel på där 
föräldrar ställer krav genom att uppmana henne till att ge deras barn mer utmaningar även om 
hon själv upplever att hon gör det. Vidare uttrycker Karl att: Föräldrar kan vara fruktansvärda 
att ha att göra med i samband med att han berättar om en situation för ett antal år sedan där 
föräldrarna till en av hans elever tyckte att deras son hade blivit illa behandlad för att han inte 
skulle få godkänt i ett ämne. Karl förklarar att det berodde på att eleven inte överhuvudtaget 
hade presterat något i skolan vilket han också hade klargjort bland annat under ett 
utvecklingssamtal.  
 
En av lärarna ser en skillnad i föräldrakontakt när hon jämför friskola med en kommunal skola. 
På friskolorna upplevde hon att det ställdes högre krav samt att hon fick arbeta mer utanför 
ordinarie arbetstid. Vissa föräldrar ifrågasätter deras yrkesutövning och eventuellt bidrar till att 
deras yrkesstolthet eroderas. Kornelia berättar: 
 
Men jag har suttit på kvartssamtal där några föräldrar har sagt till mig att en apa skulle kunna göra 

mitt jobb 
 
Hon betonar samtidigt att majoriteten av föräldrarna är väldigt stöttande. Leo delar sin syn på 
det hela: “Men det finns ju föräldrar som är heeeelt uppåt väggarna” och berättar att det varit 
föräldrar som förklarat för honom hur han ska sköta sitt jobb och som har ansett sig ha bättre 
kunskaper än vad han har. Vissa av lärarna upplever svårigheter med att ta emot kritik från 
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föräldrar och elever. När Kelly upplever föräldrarna som aggressiva, vilket enligt henne händer 
någon gång ibland, blir hon starkt negativt påverkad av det. En annan av lärarna menar att hon 
jobbar hon med sig själv hela tiden för att bli bättre på att hantera kritiken. 
 
Karin beskriver att när hon jobbade som lärare på en tidigare skola hade hon ont i magen varje 
dag för att hon visste att föräldrar till elever hade hört av sig via mail eller telefon innan hon 
ens kommit innanför dörren till sin arbetsplats. Det menar hon skapade en känsla av 
otillräcklighet eftersom hon alltid hann tänka: vad är det jag inte har gjort, vad har jag gjort. 
Karin menar att det är annorlunda på den skolan hon jobbar på idag, där hon snarare ser ett 
behov av att förklara för föräldrarna vilket ansvar de har och vilket ansvar skolan har. Det menar 
hon framförallt kan bero på vilken erfarenhet de har från tidigare hemländer, exempelvis vilka 
tidigare skolkunskaper eleverna har med sig. 
 
Flera av lärarna upplever att statusen i läraryrket har förändrats med åren och att föräldrar 
tidigare hade mindre press på lärare. Om hur inställningen från föräldrar har förändrats berättar 
Kornelia:  
 
Idag, eller ja ibland då, kommer föräldrarna till skolan och så frågar de vad gör du som lärare för att 

vårt barn ska få ett högre betyg?  

Hon säger att frågan tidigare ställdes tvärtom där föräldrarna frågade vad de kunde göra för att 
hjälpa sitt barn. Lärarna upplever att påtryckningarna har blivit mer med åren och att en del 
föräldrar anser sig ha mer kunskap om läraryrket än vad lärarna själva har. Lärarnas auktoritet 
har förändrats och Katarina upplever att även om lärare har makten över eleverna har de inga 
verktyg längre och säger att:  

Det skojas ju ibland om det, det är liksom lärarna de krälar här nere och föräldrar och elever har all 
makt, trycker på en knapp, anmäler till skolinspektionen.  

Vid betygsättning framkommer det att föräldrar ibland ifrågasätter lärarnas bedömning där 
några av lärarna upplever att rektorerna väljer sida. Exempelvis berättar Karl att han skulle ge 
en elev underkänt varpå elevens föräldrar klagade hos rektorn och han berättar: 

Vilket på rektorn bestämde att två andra lärare skulle gå in och ändra i min betygssättning och det 
gjorde dem också...fy fan..ni fattar. 

Han säger att om han bara hade haft rektorns stöd så hade han kunnat hantera föräldrarna. Liam 
upplever däremot att om föräldrar ifrågasätter hans bedömning står rektorerna på hans sida och 
han säger: Nä men där backar skolan en, det är din professionella bedömning, punkt. 

4.2.4   Kollegial  kontakt  
Det framkommer genom intervjuerna att en av strategierna för att kunna hantera problem som 
uppstår med föräldrar och elever är att prata med sina kollegor. Som Katarina uttrycker det: 
Liksom att man får bara vräka ur sig liksom. Sin skit. Flera av lärarna tycker att kontakten med 
kollegorna är bra och att de kan prata om både privata saker men också ge stöd åt varandra i 
arbetet. Genom att utnyttja varandras styrkor kan de hjälpas åt med, menar en av lärarna. Det 
finns dock en önskan om att få mer tid för samarbete och att lärarna borde arbeta mer 
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ämnesintegrerat för att lättare kunna ta hjälp av varandras kompetens. Vidare kan det även 
urskiljas att samarbetet inte alltid fungerar bra där Lina berättar att hon tidigare jobbat i 
arbetslag där lärare inte ville prata om sina egna elever: De är mina elever och de har inga 
problem, och konsekvensen blir då att de andra lärarna inte får reda på viktiga saker eller 
eventuell problematik hos elever som kan påverka undervisningen, vilket Lina anser är helt fel 
väg att gå. När det gäller samarbetet och kontakten mellan kollegorna tycker Kornelia att det 
kan vara svårt att hitta en gemensam struktur eftersom mycket av det man gör som lärare görs 
individuellt. Det menar hon skapar en ineffektivitet eftersom lärare ofta arbetar enskilt med 
liknande ämnesmaterial, vilket gör många lärare stressade. Hon önskar ett större samarbete där 
lärarna i allt större utsträckning kunde ta del av varandras material, som en gemensam 
materialbank. Samtidigt betonar Kornelia att det finns någonting bra med att läraren själv får 
individuell frihet att utforma sitt arbete och material men att det också finns en problematik i 
det. Särskilt då någon kommer in som ny lärare på skolan eller får hoppa in och ta över en klass 
för en annan lärare. Hon upplever att lärare inte riktigt vill dela med sig av material på grund 
av en inre rädsla för att någon ska stjäla det. Det i kombination med att man ska vara duktig 
hela tiden och skapa sitt eget, vilket hon anser är väldigt synd då lärare annars är väldigt duktiga 
på att samarbeta. Det finns också en slags stolthet som Kornelia upplever gör att lärare inte 
vågar be om hjälp och hon säger:  
 
För det är i slutändan, just det där, jag är en vuxen människa som har minst fem års utbildning och så 

är det ett gäng fjortonåringar som får mig på fall liksom.  
 
Hon förklarar att lärare hellre sluter sig för att det känns för personligt. 
  
Ett par av lärarna ser fördelar med att ha arbetslag medan Karl däremot inte tycker att arbetslag 
är särskilt bra då han till viss del upplever att delar av samarbetet blir påtvingat och att det 
ibland känns meningslöst. Han menar att det finns vissa kollegor som han funkar bra ihop med 
och han säger: 

/.../ jag känner ju liksom den och den och den, de vill jag gärna samarbeta med, det tycker jag är 
roligt och befruktande liksom för mitt arbete, men den och den och den, jag vill inte jobba tillsammans 

med dem för det ger mig ingenting, de har ingenting att ge mig. 

Han föredrar att välja själv vilka han ska samarbeta med. Även Kelly menar att det finns en 
negativ sida av kravet på samarbete och samplanering, nämligen att hon tvingas göra saker eller 
moment som hon anser helt värdelösa men måste genomföra för att behålla god stämning med 
sin kollega. Kelly ser därför ett behov av att göra gruppstärkande aktiviteter som gör att lärarna 
samarbetar bättre och lyssnar på varandra. Hennes nuvarande arbetsplats har en uttalad profil 
om samarbete men hon upplever att samarbetet med sin kollega inte riktigt fungerat som det 
borde vilket hon i samråd med sitt samtalsstöd kommit fram till beror på att hon och hennes 
kollega är helt olika personlighetstyper.  

Leo uttrycker att han till viss del saknar det dagliga mötet med en kollega och önskar snarare 
ett närmare samarbete. Ett samarbete som innebär att man tillsammans med sin ämneskollega 
sambedömer och planerar ihop. Det framkommer av intervjuerna att det finns ett behov av stöd 
från kollegor och en av lärarna, Liam, berättar att han på sin nuvarande arbetsplats fått mycket 



 

17 
 

stöd och hjälp från äldre kollegor som delat med sig av såväl material som goda råd. Han och 
Leo har tilldelats en mentor som de får möjlighet att träffa en timme i veckan för att få stöd men 
i Leos fall finns ingen specifik tid för det vilket gör att det är svårt att hitta en tid som passar 
båda. En annan av lärarna tar upp vikten av att som ny lärare få en mentor i minst två år framåt 
då det är svårt att komma in som ny lärare och kanske inte ha någon att rådfråga. 

Karl berättar om en period när han blev utsatt för mobbning av sin rektor men menar att det 
som ändå gjorde att han fortsatte som lärare var eleverna och jättebra kollegor. Även Liam 
uttrycker att kollegorna är avgörande för hur han trivs och menar att om han inte hade fått det 
stödet så hade han antagligen inte klarat av att vara kvar och därmed tvingats hitta ett nytt jobb. 
Leo berättar om ett skräckexempel från en skola där han tidigare arbetade som lärare, där han 
blev tilldelad ett arbetsrum som mer liknade en skrubb eller förvaringsyta för gamla trasiga 
datorer och kaffemaskiner. Han upplevde sig isolerad från övriga kollegor och saknade det 
kollegiala utbytet som han behöver för att må bättre på arbetet. På samma skola blev en av hans 
nuvarande kollegor utbränd på grund av att ledningen utsatte henne för mobbning. 

4.2.5   Ledning  
Flera lärare säger att det är viktigt att ha en bra skolledning som stöttar lärarna och beskriver 
rektorerna som den pedagogiska ledaren. Några av lärarna upplever att de har det stödet idag 
och Kornelia säger de har förtroende för mig och att jag har rätt att ta ut svängarna så det är 
bra och upplever att hon ofta får gehör för sina idéer och tankar. Vissa rektorer kommer ibland 
in på lärarnas lektioner. Dels innan de ska ha utvecklingssamtal som baseras på undervisningen 
men också som Kornelia berättar när hon ska testa en ny idé i klassrummet. Då är de med för 
att de är nyfikna och vill se hur lärarna har det i klassrummen. Ingen av de två lärarna upplever 
det som något negativt utan känner att rektorn är där för att stötta.  

Några av lärarna berättar att de inte har haft så bra relation och känt stöttning från rektorer. De 
har tidigare känt att de alltid har vågat stå upp för sin åsikt men det har också resulterat i att de 
känt sig utsatta och inte fått det stöd de önskar från sin rektor. På en skola där Karl arbetade 
tidigare upplevde han att rektorerna tyckte att han stod i vägen för utvecklingen då han ofta tog 
ställning i frågor och även engagerade sig fackligt. Han tyckte att utveckling var något positivt 
men var negativ till det sätt skolan utvecklades. Han påtalade detta vilket fick som konsekvens 
att han blev mobbad. Karl suckar och säger att:  

Jag blev ju jätte mobbad av rektorn va, sen hade jag hela tiden eleverna som jag liksom hela tiden 
vilat i dem plus en del jättebra kollegor så va. 

Han säger att han har mått jättedåligt i perioder. Flera av lärarna har känt att de haft delad syn 
med sina kollegor angående sina rektorer och Kelly berättar: Alltså han hade gjort fuck you till 
någon kollega i personalrummet berättade hon, sådär för att han var besviken på henne. Hon 
upplevde då att rektorn behandlade fler lärare dåligt och att problemet låg hos honom. Andra 
lärare har upplevt att de ibland varit de enda lärarna som vågat säga ifrån. Det upplever de som 
påfrestande och Katarina säger:  

Men de sa aldrig någonting själva, så man kände att nä jag vill inte ha den rollen, halka efter med 
löner och allting och gå och må dåligt för jag var den som skulle bråka hela tiden och ta upp det som 

är negativt.  
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Hon bytte därefter strategi för att rädda sig själv från att hamna i ett negativt fack. 

Det har även framkommit under intervjuerna att lärarna upplever att även rektorn sitter i en sits 
där hen är styrd uppifrån av politiker och andra stadsnämnder. Trots en lärarlegitimation så 
uppfattar en av lärarna det som att staten inte litar på att lärarnas bedömningar är korrekta utan 
har nationella prov för att säkerställa bedömningarna. En av lärarna ger som exempel att en 
läkares bedömning inte mäts två gånger eller ifrågasätts på samma sätt som lärares och han 
förklarar: Nä men det är en kontroll hela tiden, det är en styrningsfråga som är helt absurd. 
Flera av lärarna upplever även påtryckningar uppifrån där exempelvis läslyftet och mattelyftet 
tar mycket av lärarnas tid under möten. Lärarna upplever att rektorn inte alltid kan säga ifrån 
utan att det är beslut som kommer uppifrån som måste genomföras. Lina upplever dock att 
hennes rektor idag vågat begränsa antal pågående projekt och därmed kan de fokusera på ett 
projekt åt gången och istället diskutera den pedagogiska undervisningen under möten vilket hon 
tycker blir mer värdefullt.  

Flera av lärarna upplever att när rektorer inte är på plats eller själva inte mår bra brister 
strukturen på skolan och ingen riktigt vet hur de ska hantera vissa situationer. Ärenden kan 
hamna mellan stolarna och det skapas en osäkerhet kring vad som kommer att ske och att en 
välmående ledning är lika viktigt som välmående kollegor. De berättar även om rektorer som 
blir utbrända och Leo beskriver hur det påverkar lärarna: Men det påverkade och liksom spred 
en viss osäkerhet i leden så att säga. Han menar att det var tur att det fanns några erfarna lärare 
som kunde hålla ordning på organisationen. De lärare som däremot upplever att de har stöttning 
och god kontakt med sin rektor tycker att strukturen på skolan fungerar bättre. Exempelvis 
berättar Liam att han tycker att skolan där han arbetar har ett sympatiskt och människokännande 
ledarskap vilket bidrar till en tydligare struktur.  

Det har även framkommit att lärare blivit offentligt kritiserade och utsatta av sina rektorer där 
en av lärarna säger: 

Jag blev otrevligt behandlad och offentligt under konferenser och så, så att folk och kollegor 
reagerade va, vad håller hon på med liksom.  

Han berättar att det har satt spår hos honom. Ett annat exempel på utsatthet är när några rektorer 
fick en av lärarna att skriva på en uppsägning av sin provanställning för att istället få ett vikariat. 
Läraren upplevde att skolledningen utnyttjade framförallt nyexaminerade lärare för att de 
ansågs vara enklare att styra. Kelly berättar under intervjun att hon sa upp sig från en skola när 
hon blev erbjuden en tillsvidaretjänst och säger: 

Det var väl dels att jag upplevde att de inte värdesatte sin personal, de kunde sitta och prata skit om 
sin personal när jag satt i rummet liksom.  

Några av lärarna har vid flera tillfällen ifrågasatt om de ens vill fortsätta som lärare på grund 
av hur skolledningen har behandlat dem. Karl anser att de som blir rektorer är de som inte trivs 
med eleverna och hellre ägnar sig åt byråkrati för att göra karriär. Han upplever att det inte finns 
mycket incitament för att bli rektor och sa att: Men som helhet så är det fel folk som blir rektorer.  



 

19 
 

4.3   Förändringar  
I och med de förändringar som har skett i skolan har vi valt att fokusera på tre delar som vi kan 
urskilja är mest påtagliga i lärarnas dagliga arbete.  

4.3.1   Betygssättning  
Några av lärarna upplever en stress vid att sätta elevernas betyg och då framförallt om en elev 
inte har nått upp till godkänt. De berättar att om en elev inte är godkänd i ett ämne så är det 
mycket åtgärdsprogram och mer extraarbete för alla parter, som gör att lärarna ibland tummar 
på vad som är ett godkänt och inte. Det är enklare att sätta ett godkänt än ett F för att underlätta 
och öka på den stress som redan finns och Karl säger att: 

/.../det finns många lärare som inte orkar utan sätter ett godkänt betyg där man inte skulle göra det för 
att slippa hela den här jävla karusellen. 

Han fortsätter berätta att han har gjort det någon enstaka gång och vet att fler lärare har gjort 
det. Det framkommer även att några av lärarna upplever påtryckningar från skolledningen att 
sätta bra betyg för att skolan inte ska få dåligt rykte. Exempelvis berättar Karin om ett tillfälle 
där rektorn tog in henne i ett rum och sa att hon skulle skriva på ett papper och ge godkänt till 
en elev som hon inte ansåg nådde upp till betygskraven. Hon vägrade då att skriva under och la 
ifrån sig pennan och gick ut därifrån. Några av lärarna berättar även att rektorerna jämför betyg 
med andra skolor och Kelly berättar: 

För att liksom förtäcka orden lite grann så sa man att det är väldigt viktigt att vi inte sätter lägre 
betyg än vad en lärare på en annan skola skulle ha gjort. 

1.   Det finns därmed en press att sätta höga betyg att det är viktigt att skolan inte ger ett 
sämre betyg än vad andra skolor hade gjort. Exempelvis berättar en av lärarna om en 
konferens där rektorn visade statistik på hur betygen för deras skola var lägre jämfört 
med andra skolor och han säger: Liksom om ni tänker er två veckor innan man ska sätta 
betyg, snacka om tydlig signal.  

Pressen på att lärarna ska sätta höga betyg upplevs dels vara för att skolan ska ha ett bra rykte 
men också för att läraren har ett egenintresse då högre betyg hos sina elever visar sig ibland 
generera högre lön hos den läraren. Det vittnar om att lärare tar till olagliga medel för att uppnå 
en högre lön där exempelvis Kelly berättar om en kollega som satte betyg endast utifrån 
resultatet eleverna fick på nationella prov:  

Och för att vara säker då på att man verkligen tränade på rätt saker så tog han sekretessbelagda 
nationella prov och använde som vanliga prov. 

Det resulterade i att samma eller liknande frågor eleverna tränat på kunde komma på det 
nationella provet. Då valde Kelly att göra likadant och endast bedöma sina elever utefter 
nationella prov men utan att använda sig av sekretessbelagda prov. Skillnaden här var att hälften 
av Kellys elever blev underkända på deras nationella prov medan hans elever fick bättre resultat 
eftersom de fått möjlighet att träna på liknande prov tidigare. Då upplevde hon att skolledningen 
ifrågasatte varför hon inte gjort en helhetsbedömning på eleverna medan hennes kollega snarare 
hyllades för de bra resultaten. Detta syntes även senare i lönestatistiken då de insåg att han hade 
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högre lön än många andra lärare. Hon upplevde sig orättvist behandlad och kände sig som en 
sämre lärare som inte kunde hjälpa sina elever. 

4.3.2   Lön  
Det framkommer genom intervjuerna att lärarna upplever att lärarlönelyftet har påverkat 
arbetsmiljön och att läraryrket har blivit mer individualistiskt. Dels framkommer det att det 
blivit en motsättning mellan kollegor som undrar varför någon annan får högre lön än en själv 
där Liam säger:  

Men det är klart att det slår sprickor, hur ska vi kunna jobba tillsammans när vi vet att någon som gör 
samma jobb får så mycket mer i lön? 

Några lärare lyfter fram att lönen verkar bedömas på vilket betyg deras elever får och angående 
lön utefter betygsättning säger Kornelia: 

/…/alltså är man försäljare är det ju den som säljer mest, som lärare är det ju inte direkt att; ja om du 
får flest A:n är du den läraren som ska ha [högst lön;vår anm.], alltså det går ju inte att mäta på det 

sättet.  

Hon upplever att även om det finns fler parametrar de utgår ifrån så ska inte läraryrket gå åt det 
hållet. Det framkommer även att vad som på pappret utges för att vara tydliga riktlinjer i 
lönesättning inte alltid är det i verkligheten. Exempelvis får förstelärare högre lön för att de har 
mer arbetsuppgifter vilket några av lärarna upplever också blir en skev fördelning och Leo 
säger:  

Jag har känt till fall där det är rent nepotism som har avgjort att bli förstelärare, för att den personen 
är god vän, eller har god kontakt med rektorn liksom sådär.  

Flera av lärarna tycker att det inte alltid ifrågasätts vem som blir förstelärare. Som framkommit 
tidigare i resultatet säger en av lärarna att hon idag inte vill kritisera rektorerna för att bland 
annat inte halka efter med lön och Karl säger angående den individuella lönesättningen att: 

(...) som innebar då att rektorerna fick ju möjlighet att bestraffa, sense härska med hjälp av lönerna 
och det blev en tystnadskultur på skolorna eftersom ingen jaa..ingen ville tala om att jag fick lite mera.  

Det är flera av lärarna som upplever att deras kollegor inte vill prata om lön och att det dels 
skapas en tystnadskultur men också att lärarna ställs emot varandra vilket ibland skapar sämre 
samarbete. 

4.3.3   Det  fria  skolvalet  
Det framkommer i resultatet att många mellanstadieelever väljer bort vissa högstadieskolor på 
grund av att skolan har lägre betygssnitt. De väljer istället att gå till friskolor där de har stått i 
kö en längre tid eller andra skolor som har högre betygssnitt. Några av lärarna upplever att det 
skapas en skolsegregation där det blir en grupp med elitlärare som jobbar med duktiga elever 
och att den uppdelningen ökar. Genom det fria skolvalet kan eleverna själva bestämma vilken 
skola de vill gå på och Karl säger:  

Nästa katastrof som kom, det var ju det fria skolvalet, för det innebar att du ska konkurrera och inte 
bara mellan friskolor och kommunala skolor utan också mellan kommunala skolor också. 
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Han menar att skolorna måste göra sig attraktiva för att elever ska välja den skolan och på så 
vis generera mer pengar till den skolan. Det framkommer även att det inte bara är eleverna som 
väljer skola och angående skolledningen säger Kelly: 

Man vill ju locka duktiga elever för det är lättare att bedriva skolan med enkla elever med så lite 
problem som möjligt.  

Senare under intervjun berättar hon att det inte bara handlar om duktiga elever utan även vilket 
område de kommer ifrån och hon säger: 

Och då vet jag liksom att de sa där att ja de här eleverna jaa nää de kommer fatta efter ett tag att de 
inte är (skolans namn)-elever, de kommer sluta här.  

Hon menar vidare att skolan inte var mån om att inkludera alla barn och ungdomar. Därav 
upplever lärarna att det har blivit en segregation från både skolan och elevernas håll, där lärare 
vill arbeta med duktiga elever för att det är enklare och eleverna vill gå på en skola där de har 
chans till högre betyg. 
 

4.4   Arbetssituation  
I den här delen kommer vi först att beskriva vilka delar i planering och bedömning som lärarna 
upplever skapar en stress hos dem. Vi har även här kunnat urskilja att vissa delar skiljer sig 
mellan erfarna och mindre erfarna lärare. Avslutningsvis beskriver vi hur lärarna upplever deras 
arbetsbelastning och vilka aspekter som de upplever som mest påfrestande.  

4.4.1   Planering  och  betydelse  av  erfarenhet  
Det framkommer skillnader i lärarnas planering som till viss del har med lärarnas erfarenhet att 
göra. Det som skiljer dem åt är att de mer erfarna lärarna har byggt upp en materialbank som 
innebär att de kan återanvända tidigare använt material och slipper planera på nytt varje gång 
och Kornelia säger: 

I början så jobbade jag extremt mycket, men då tar ju allting längre tid för då måste man 
liksom uppfinna hjulet på nytt. 

Några av de mindre erfarna lärarna upplever att planering är en större stressfaktor än vad de 
mer erfarna lärarna upplever. De flesta lärare känner en frihet att kunna utforma och planera sin 
undervisning hur de vill och en av lärarna berättar att det är en av anledningarna till att hon 
stannat kvar i läraryrket. Dock kan planering vara förgäves, Kornelia säger: 

Men det är ju också sådär att man måste lära sig, även om jag har planerat världens bästa lektion så 
kanske klassen har en jättedålig dag och då kanske faller allt som en, platt som en pannkaka. 

Då blir utmaningen att kunna anpassa efter situationen men samtidigt förhålla sig till hela 
innehållet i kursplanen. Det kan också bero på enskilda elevers olika studiemässiga problem 
eller svårigheter som gör att ett koncept inte fungerar för alla. Det kan skapa ett dilemma då 
läraren tvingas välja vem eller vilka som hen ska lägga fokuset på. Det är ibland svårt för lärarna 
att känna sig nöjda med sin undervisning och Katarina beskriver hur hon nästan får stresspåslag 
bara av att prata om vilken press det är att vara lärare och uttrycker:  
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Alltså man får hitta strategier för att acceptera att det är tillräckligt bra det du gör liksom 

 
Hon berättar att det är svårt att hinna med allt som ska göras och får göra avkall på vissa moment 
för att rädda sig själv och inte arbeta för mycket. 
 
Några av lärarna upplever att stressen ökar när det är nationella prov och en av lärarna menar 
att det blir som ett kvitto på om hon gjort ett bra jobb eller inte. Flera av lärarna upplever att det 
blir mer att göra vid betygssättning och vi kan urskilja några skillnader som beror på deras 
erfarenhet.  Några av de mer erfarna lärarna använder sig av muntlig bedömning för att få tiden 
att gå ihop och minska stressen. En av de mindre erfarna lärarna berättar att han inte känner sig 
lika bekväm med att bedöma eleverna muntligt vilket resulterar i att det går åt mer tid till att 
rätta massa skriftliga prov som skapar en stress för honom under den här perioden.  

4.4.2   Arbetsbelastning  
Eftersom arbetsdagarna varierar ganska kraftigt i arbetsbelastning där vissa dagar är stressigare 
än andra önskar lärarna mer planeringstid. De tvingas ofta prioritera för att hinna med och 
upplever att arbetsbelastningen är ganska hög överlag. Det framkommer att flera av lärarna 
upplever att deras kollegor är på väg att bli utbrända på grund av för hög arbetsbelastning och 
att vissa redan blivit det. Det har inneburit att de lärare som är kvar får ännu mer att göra vilket 
skapar en dominoeffekt. Det som Liam upplever tar jättemycket tid är framförallt planeringstid 
och bedömningsarbete och menar att desto mer tid går åt till bedömning och administration än 
att vara nära eleverna. Men som Liam uttrycker det: 

(...) det är både tjusningen och det farliga med det här yrket, efter mitt år här, du kan aldrig 
riktigt veta hur din dag kommer att vara när du kommer hit. 

Han och hans kollegor skojar ibland om att de lugnare perioderna, när exempelvis vissa av 
klasserna är på praktik, är kanske så det egentligen borde vara. Lärarna upplever även en högre 
press på den enskilda läraren att utföra arbetsuppgifter. Lärare idag ska vara allting, om det är 
någonting hos en elev eller även i samhället som inte fungerar så är det lärarens ansvar att lösa 
frågan. De ska vara halvtidskuratorer, arbeta mot våldsbejakande extremism samtidigt som de 
ska undervisa och göra skolan rolig. Karin ställer sig undrande till om läraryrket är att betrakta 
som ett kall eller en livsstil snarare än “bara ett jobb”. Angående arbetsuppgifternas mängd 
säger Leo: 

Och boxen blir inte större eller vi blir inte fler utan det bara packas in mer och mer, det är så 
jag upplever det. 

Han tycker att det saknas en förståelse för läraryrket framförallt från politiskt håll och övriga 
samhället. 

Lärarna har märkt att många av dem påverkas negativt av det i form av stressymptom som till 
exempel försämrat minne. Stressen gör sig mest påmind under perioder då betygen ska sättas 
men samtidigt är arbetsbelastningen konstant hög och blir undan för undan högre. Ytterligare 
en stressfaktor är när lärare får arbetsuppgifter där de anser sig vara otillräckliga. Kelly berättar 
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om en tidigare skola där hon blev anställd som speciallärare utan att ha en sådan typ av 
utbildning vilket resulterade i att hon gjorde en hel del fel. Hon fick uppgifter som hon inte hade 
verktyg för vilket gjorde att hon kände sig illa till mods. Det gjorde henne tveksam till om hon 
ens skulle fortsätta arbeta som lärare och i de situationer där hon känt att hon inte har räckt till 
har hon lagt all skuld på sig själv för att hon fått svårt att hantera stressiga situationer. 

Ett par av lärarna anser att fokus har skiftat från att innan har varit mer på undervisning och 
lärande till att bli mer kring bedömning och prestation, vilket lärarna upplever som stressande. 
Karl nämner att facket förhandlade bort undervisningsskyldigheten och uttrycker att: Och det 
var ju en av de värsta grejerna som har hänt. Han upplever att det innebär fler 
undervisningstimmar som genererar mer arbete på alla plan. Karl tycker dock att det finns vissa 
saker som har förbättrats. Skolan har bland annat blivit mer medveten om elevers svårigheter 
och det diskuteras mer kring vilka eventuella behov eleverna har och det finns mer kunskap om 
hur lärare ska agera. Flera av lärarna upplever att det inte finns tillräckligt med resurser för att 
kunna anpassa undervisningen i ett klassrum. Det är en humanistisk tanke att samtliga elever 
ska kunna vara med på lektionerna så mycket som möjligt men det sätter också mer press på 
den enskilda läraren att anpassa sin undervisning. Karl uttrycker sin åsikt genom att säga: Fanns 
bara resurserna så skulle man kunna göra det jäkligt bra. 

 

5   Diskussion  
I resultatdiskussionen kommer vi först att diskutera lärarnas arbetssituation och krav samt hur 
det påverkar dem. Vidare diskuterar vi deras arbetssituation utifrån Karaseks krav-kontroll-
stödmodell för att se vilka aspekter i deras arbete som lärarna upplever påverkar den 
psykosociala arbetsmiljön. Sedan kommer vi att diskutera styrningsformen New public 
management för att urskilja vilka aspekter som påverkar lärarnas psykosociala arbetsmiljö. 
Avslutningsvis diskuterar vi Herzbergs tvåfaktorteori för att se vad det är lärarna upplever som 
motivation- respektive hygienfaktorer och bidrar till att de vill vara lärare.  

5.1   Resultatdiskussion  

5.1.1   Arbetssituation  och  krav  
Lärarna beskriver det som en stress att de ska vara allting, såsom skolkuratorer och bekämpa 
extremism, vilket kan vara en rimlig konsekvens med hänsyn till skolverkets höga krav. Kraven 
handlar bland annat om att läraren ska uppmuntra eleverna genom att se till att de känner 
skolglädje samt bidra till deras lust att lära (Skolverket 2013:83). I samband med kravet på 
uppmuntran av eleverna ska lärarna även upprätthålla en god kvalitet på undervisningen (ibid 
2013:85) vilket upplevs som stressande för flera av lärarna. En undervisning som håller hög 
kvalitet kräver bra och noga förberedelser, vilket många av lärarna inte känner att de hinner. 
Studien av Månsson och Persson (2004) visar på liknande resultat vilket de menar är en effekt 
av den ökade arbetsmängden i form av framförallt elevkontakt. Utformningen av 
undervisningen är annars den delen som lärarna känner en frihet i att själva bestämma över, 
men vad händer när tiden för planering äts upp av annat? Det har visat sig att i takt med att 
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kreativiteten successivt minskar känner lärarna också mindre arbetsglädje (Månsson & Persson 
2004:315). 

Skolverket förespråkar en likvärdig undervisning, vilket ska ske genom samplanering (ibid 
2013:10). Men både lärarna i Skolverkets kartläggning och lärarna i vår studie menar att det 
mestadels planerar ensamma, vilket tyder på en oförståelse för hur lärarnas arbetsvardag ser ut 
då samplanering är något som de flesta lärare anser är svårt att genomföra.  

Skolverkets detaljerade krav på vad lärare har för ansvarsområden bidrar till minskat 
handlingsutrymme (Månsson & Persson 2004:315). Lärarna har inte möjlighet att ge eleverna 
det sociala stöd som de behöver och som lärarna enligt skollagen faktiskt är tvungna att ge dem 
(Skolverket 2013:86). Lärarna beskriver hur det läggs på mer och mer arbetsuppgifter men att 
de inte får mer resurser eller tid till förfogande vilket får konsekvenser för undervisningen. 
Lärare berättar hur de ofta tvingas prioritera vilket innebär att det är oundvikligt att vissa 
moment blir lidande. Det medför en stress som riskerar att bidra till en försämrad psykosocial 
arbetsmiljö som i det långa loppet riskerar leda till att lärarna blir utbrända (Zanderin 2005:155).  

5.1.2   Stress  
Det framkommer i resultatet att lärarna ofta tvingas tänka ut snabba lösningar när problem i 
klassrummet uppstår. Det kan också handla om att kunna anpassa undervisningen efter elever 
som har vissa svårigheter och som har svårt för att hänga med. Då måste läraren ha en god 
förmåga att kunna agera problemlösande, vilket enligt P B Persson och A Zakrisson (2016) är 
en av de förmågorna som påverkas mest negativt av stress. Att känna sig otillräcklig och 
missnöjd med sin undervisning är något lärarna i vår studie beskriver som en stressfaktor då 
många är måna om att göra ett bra lärarjobb. Dinhams (1993) studie vittnar också om att lärarens 
prestation i någon mån påverkas negativt av stress. Även påtryckningar från olika håll är starkt 
bidragande till en ökad stress (Dinham 1993:11). Utifrån vårt resultat kan vi urskilja att 
påtryckningar är återkommande inslag i lärarnas arbete, påtryckningar både från föräldrar, 
ledning och politiker. 

Vad som också framkommer i resultatet är att lärarna upplever en oförståelse för läraryrket från 
såväl politiker som övriga samhället. Dinham (1993) menar att just förståelse från framförallt 
myndigheter är en förutsättning för att stressen inom läraryrket ska kunna minska. En förståelse 
i form av ett erkännande av att stress faktiskt existerar och i många fall är ett problem är 
nödvändigt för att kunna förebygga den med hjälp av åtgärder, menar Dinham (1993). Det 
verkar i flera av lärarnas fall helt saknas. En typ av åtgärd som Dinham nämner är införande av 
rådgivare för varje lärare där hen får möjlighet till personlig handledning för att få hjälp med 
att hantera olika situationer som lärare kan ställas inför (Dinham 1993:13). I resultatet kan vi 
se att så är fallet för enbart ett par av lärarna och att möjligheten att få rådgivning överlag inom 
läraryrket verkar vara något begränsad trots att det av flera upplevs som något positivt. 

Vi ser också att det finns ett problem som har att göra med lärarens stolthet. En stolthet som gör 
att det finns vissa lärare som inte vill be om hjälp för att de är rädda att uppfattas som svaga 
vilket bland annat har att göra med att ett gäng fjortonåringar får en på fall. Det menar Dinham 
(1993) är något som kan hindra lärare från att bli hjälpta då de snarare lägger skulden på sig 
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själva och tenderar att se det som ett personligt misslyckande vilket ytterligare bidrar till en 
känsla av stress. 

Planering och förberedelse av undervisning visade sig vara ett stressmoment för flera av lärarna 
och vi kan urskilja att det är mest påtagligt bland de mindre erfarna lärarna. Det är något som 
även Dinhams (1993) studie vittnar om som ett problem och som till stor del beror på deras 
brist på rutin. Om lärarna fått mer resurser i form av framförallt tid hade det varit möjligt för 
dem att samarbeta i allt högre utsträckning än vad de gör idag vilket också flera av lärarna i vår 
studie uttrycker ett önskemål om. 

5.1.3   Inflytande  och  egenkontroll  
Karasek och Theorell (1990) menar att en person kan uppleva psykiska krav olika påfrestande 
beroende på hur övriga faktorer i arbetet ser ut. Det kan vara faktorer som rör lärarens 
beslutsmöjligheter, framförallt i form av inflytande eller kontroll över den egna 
arbetssituationen (Karasek & Theorell 1990:63). Majoriteten av lärarna beskriver hur de 
mestadels känner att de har fria händer att kunna bestämma över hur de ska lägga upp sitt 
dagliga arbete vilket ett par av dem också menar är anledningen till att de valt att fortsätta vara 
lärare. Det tyder på att den högre graden av egenkontroll i deras fall har varit avgörande trots 
att deras arbete till stor del innefattar höga krav vilket Karasek och Theorell (1990) menar är en 
balans. Men samtidigt framkommer det att lärarna i princip dagligen tvingas göra avkall på 
moment eller prioritera annorlunda för att få det att fungera. I takt med att det sker oplanerade 
situationer, som framförallt handlar om elevkontakt i olika former, skapas en stress då det 
innebär att tid som annars avsatts för till exempel planering går förlorad. Det vittnar snarare om 
en brist på egenkontroll över arbetssituationen vilket kan skapa en osund psykosocial 
arbetsmiljö eftersom det i de här fallen resulterar i en obalans mellan krav och kontroll (Karasek 
& Theorell 1990:62). 

Det framkommer i resultatet att en av lärarna upplever en stress av att bli kontrollerad 
”uppifrån” genom nationella prov vilket sänder ut signaler om att staten inte har särskilt högt 
förtroende för hans legitimitet som lärare. De nationella proven är inget han har kontroll över 
då det inte är han som utformar dem. Det gäller även för den läraren som tycker att de nationella 
proven ger henne ett kvitto på huruvida hon lyckats med sin undervisning eller inte. Det kan 
liknas vid en lägre grad av egenkontroll eller inflytande över arbetet (Ibid 1990:62) och 
undervisningen då kontrollen snarare överlåts till staten som ger ut proven. Det kan innebära 
att lärarna känner en press i att försöka utforma sin undervisning utifrån strukturen på de 
nationella proven snarare än efter egna tankar och idéer. Här kan vi också urskilja det Karasek 
och Theorell (1990) menar, att om en person känner låg grad av kontroll som exempelvis 
minskat inflytande över sitt arbete riskerar det att bidra till en försämrad psykosocial 
arbetsmiljö. 

5.1.4   Upplevt  stöd  
Lärarna upplever att det finns ett socialt stöd i arbetet vilket upplevs som positivt av samtliga. 
Stödet ser dock lite olika ut men yttrar sig främst i form av stöd från lärarkollegor. Det framgår 
tydligt hur stödet från kollegorna är avgörande för lärarnas förmåga att kunna hantera de höga 
kraven vilket även Karasek och Theorell (1990) menar är en viktig faktor. Flera av lärarna 
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berättar att de tar hjälp av sina kollegor både i arbetet men också för att kunna prata av sig. 
Genom det stöd de får från kollegor bidrar det till en bättre psykosocial arbetsmiljö då socialt 
stöd är en viktig faktor för att trivas på arbetet (Karasek & Theorell 1990:71). En av lärarna 
menar dock att det kan vara problematiskt att behöva samarbeta med andra då arbetet går saktare 
vilket Karasek och Theorell (1990) menar också kan bidra till stress. Stödet från cheferna, och 
då primärt rektorerna, är ganska skiftande. Vissa upplever att de har otroligt bra stöd och 
uppbackning från rektorer vilket de uppskattar mycket. En del av lärarna känner inget stöd alls 
utan blir i vissa fall till och med motarbetade vilket påverkar dem negativt och detta kan även 
bidra till depression (Karasek & Theorell 1990:71). Det framkommer också av resultatet att 
stödmentorer för nya lärare uppfattas som positivt då lärare upplever att det finns ett behov av 
att kunna få hjälp som ny och oerfaren lärare. Dock är det bara ett par av lärarna i studien som 
anger att de haft möjlighet till den typen av stöttning vilket Karasek och Theorell (1990) menar 
kan bli en negativ påverkan på den psykosociala arbetsmiljön eftersom socialt stöd till viss del 
uteblir. Socialt stöd som exempelvis en stödmentor kan kompensera en obalans mellan 
egenkontroll och arbetskrav (Karasek & Theorell 1990:70f). Detta ger också lärarna större 
utrymme att fokusera på undervisningen om de har kollegor som kan stötta vid behov av extra 
stöd. 

5.1.5   Ledningens  betydelse  
Det framgår av resultatet att flera av lärarna funderat på att sluta som lärare som en följd av ett 
dåligt ledarskap där rektorer har behandlat dem illa. Resultatet vittnar om extrema fall som när 
Karl blev utsatt för mobbning av sin rektor samt Kelly vars rektor visade fuck you. Där handlar 
det om kränkning men också om ett riktigt dåligt ledarskap. Som Nyberg, Bernin och Theorell 
(2005) antyder är det viktigt att en ledare har ett medarbetarorienterat sätt för att skapa 
tillfredsställelse hos sina medarbetare vilket vi här kan urskilja att deras rektorer inte har. I de 
fall där lärarna upplevs mer nöjda med sin arbetssituation är då deras rektorer har ett bra 
ledarskap och huvudsakligen upplevs som stöttande och hänsynstagande mot lärarna vilket 
uppfattas som positiva egenskaper. Flera av lärarna menar att strukturen på skolan är kopplat 
till hur ledarskapet är och en av förutsättningarna är en god relation rektor och lärare 
sinsemellan. En av lärarna hänvisar till en period när rektorn inte mådde bra då följden blev att 
strukturen helt föll bort och lärarna fick hantera situationer själva då de kände sig osäkra. Som 
det framgår av rapporten av Nyberg et al. (2005) kräver stressiga arbeten en högre grad av 
struktur i arbetet (ibid 2005:10). Utan struktur och ordning blir det svårt för lärarna att veta vad 
som gäller och hur de ska ta sig an vissa moment som kräver stöttning. Samtidigt bör inte 
rektorn blir för övervakande och kontrollerande då det istället kan leda till missnöje hos, i detta 
fallet, lärarna (Zanderin 20005:171). Vissa av lärarna kan däremot känna sig övervakade av 
staten och politikerna vilket de upplever som stressande. Eftersom de stora besluten ofta tas av 
politiker är det något lärarna inte kan vara med och påverka.  Nyberg et al. (2005) menar att 
demokratiska organisationsbeslut där medarbetarna är involverade ger bättre förutsättningar för 
välmående medarbetare. 

5.1.6   New  public  management  
Lärarna beskriver en stress vid bedömning av eleverna och pressen att inte sätta ett för lågt 
betyg. Deras professionella bedömning riskerar att undermineras på grund av kravet att göra 



 

27 
 

kunden nöjd så att eleverna inte väljer en konkurrerande skola (Agevall 2005:30). Vi kan se i 
vår studie att det här är en aspekt som gör att flera av lärarna upplever stress och känner 
påtryckningar både från föräldrar och rektorer. Valfriheten att välja skola har lett till att 
skolorna, innefattande lärarna, måste marknadsföra sig och upprätthålla ett gott rykte 
exempelvis genom att sätta höga betyg (Frostensson 2011:27). På grund av det fria skolvalet 
där lärarna vittnar om att elever väljer de mest attraktiva skolorna med bäst förutsättning för 
högre betyg (Dovemark 2008:26) sätter det också en press på att inte ge ett sämre betyg än vad 
en annan skola hade gjort som en av intervjupersonerna uttryckte det. Här kan vi också urskilja 
den konkurrens som NPM präglas av där både kommunala och friskolor konkurrerar mot 
varandra (Lane 2000:2). 

Den ökade makten hos staten över skolans byråkrati (Agevall 2005:24) har i viss mån påverkat 
lärarna då de berättar om åtgärdsprogram som staten beslutat att lärare måste genomföra om en 
elev inte är godkänd. Konsekvensen av det blir i vissa fall att lärarna undvikit att sätta ett 
underkänt för att slippa ännu mer administrativt arbete. Genom att mer fokus läggs på 
bedömning och prestation har kraven på eleverna ökat och därmed även på lärarna (Månsson 
& Persson 2004:309f) vilket flera av de lärarna vi intervjuat upplever som en stress. Här kan vi 
också urskilja en förskjutning av makten från lärarna till de som arbetar med granskning och 
styrning. Det har inneburit en minskad frihet för lärarna att själva kunna kontrollera och styra 
sitt arbete vilket skett på bekostnad av deras professionella bedömning (Brante et al 2015:181). 
Vidare menar Brante et al (2015) att lärarprofessionens ställning påverkas negativt då de är 
byråkratiskt styrda och flera av lärarna uttrycker att det är påfrestande när det inte finns 
förtroende för deras kompetens. 

Det finns skilda meningar om huruvida konkurrensen är en fördel eller nackdel för den 
offentliga sektorn. Å ena sidan menar Lane (2000) att NPM gör det möjligt för ytterligare 
organisationer att etablera sig på marknaden och att konkurrensen skapar effektivitet, men att 
NPM å andra sidan endast är en trend från den privata sektorn som inte hör hemma i den 
offentliga sektorn (Lane 2000:6f). Lärarna vi har intervjuat berättar att både elever och lärare 
väljer ofta skolor i vissa områden med ett bättre rykte vilket också Dovemark (2008) visar i sin 
studie. Frostensson (2011) skriver att skolorna blir beroende av att locka elever och lärare vilket 
kan resultera i det som några av respondenterna kallar för “elitskolor”. Den skola som har bäst 
struktur och högst betyg får de bästa lärarna med duktiga elever vilket sätter en press på lärarna 
att dels profilera sig (Dovemark 2008:26) men också som Agevall (2005) menar att de måste 
prestera för att inte tappa sina kunder. 

Ytterligare kritik mot NPM är att den offentliga sektorn tidigare haft ett mer förutsägbart 
karriär- och lönesystem som nu utmanas genom exempelvis individuell lönesättning (Agevall 
2005:135).  Lärarna har beskrivit ledarskap i form av härskartekniker där lön kan urskiljas som 
en del. Inom NPM har cheferna möjlighet att använda sig av piska och morot det vill säga att 
de har befogenhet att både disciplinera och motivera sina medarbetare (Agevall 2005:29). Då 
flera av lärarna berättat att de fått lägre lön när de uttryckt en åsikt som inte är i skolans linje, 
eller inte satt lika högt betyg som sin kollega kan vi urskilja den prestationsersättning och 
jämförelse som används för att disciplinera och motivera lärarna (Agevall 2005:23). Cheferna 
använder här lön som en morot för att lärarna ska sätta högre betyg men också likt ett outtalat 
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straff, det vill säga piska, om de inte gör det (Agevall 2005:24). Månsson och Persson (2004) 
förklarar att bristen av behörig personal inom skolan resulterar i att vikarier i vissa fall har högre 
lön än ordinarie lärare. Vi kan även urskilja från resultatet att exempelvis yngre lärare lockas 
med högre lön, morot, men konsekvensen blir att det skapar en tystnadskultur och i vissa fall 
sämre samarbete hos lärarna. Det framkommer att de ojämna lönerna är något som tynger dem 
samt att yrkesstoltheten påverkas negativt (Månsson & Persson 2004:314). 

De lärare vi intervjuat upplever att det är problematiskt att jämföra lärares arbetsinsats baserat 
på betygssättning. Prestationsersättning är något som i praktiken ska motivera dem till att göra 
ett bättre jobb (ibid 2004:314) men som vi kan se inte alltid är fallet då det är svårt att avgöra 
vad som är en bra arbetsinsats. Några av lärarna menar att de gånger när prestationsersättning 
är i relation till arbetsinsats är om en lärare är förstelärare, vilket innebär högre lön och fler 
arbetsuppgifter. Däremot menar några av lärarna att rektorernas val av förstelärare är nepotism 
och prestationsersättningen inte är motiverad. Månsson och Persson (2004) skriver att en sådan 
typ av prestationsersättning kan skapa osämja bland kollegorna och hota den kollegiala 
kontakten. 

Tidigare studier har visat på att lärares arbetsmiljö har försämrats sedan 1990-talet då den 
största omorganisationen inom skolan gjordes (Skolverket 2014). Det har skapats ett 
granskningssamhälle där makt och detaljstyrning tagit utrymme från lärarnas professionella 
yrkesutövande (Brante et al 2015:172ff). Vidare visar även Bejerot et al. (2015) att 
välbefinnandet och arbetsglädjen har försämrats från 1990-talet till 2010. Vid 
enkätundersökningarna 2010 upplevde fler lärare att de inte har möjlighet att utnyttja sin 
kompetens fullt ut och fler känner sig trötta efter jobbet (Bejerot et al. 2015:34). Vårt resultat 
visar även att flera av lärarna mått dåligt, känt sig mobbade och behöver gå i samtalsstöd och 
lärare upplever att de förändringar som har skett under 1990-talet har påverkat arbetsmiljön 
negativt (Månsson & Persson 2004:315). Vi studerar inga kausala samband men en del av de 
arbetsmiljöproblem som lärarna ger uttryck för kan man förstå utifrån NPM och som Bejerot 
(2015) visar i sin studie har arbetsmiljön försämrats under samma tid som implementeringen 
av omorganisationen.  

5.1.7   Varför  vill  lärarna  fortsätta  vara  lärare?  Herzbergs  tvåfaktorsteori  
Trots att lärarna berättar om hög arbetsbelastning och brister i den psykosociala arbetsmiljön 
väljer de att fortsätta som lärare och vi ställer oss frågande till vad det är som motiverar lärarna 
i sitt arbete. Vi har därför valt att använda oss av Herzbergs (1993) tvåfaktorsteori för att främst 
diskutera de inre faktorerna sociala relationer samt yttre faktorerna erkännande och 
stimulerande arbetsuppgifter. Utifrån vårt resultat kan vi se att det finns något skilda upplevelser 
av sociala relationer i form av kollegor och chefer. Vi kan exempelvis se att några av lärarna 
som har haft mer problem med rektor och kollegor också är de som har övervägt att sluta arbeta 
som lärare. Om hygienfaktorer som exempelvis sociala relationer inte uppnås menar Herzberg 
(1993) att det ökar risken för vantrivsel vilket vi kan urskilja hos några av lärarna. Däremot 
berättar andra lärare att de har tagit sig igenom jobbiga perioder tack vare stöttande kollegor 
vilket snarare tyder på att hygienfaktorn i de fallen är uppnådd (Herzberg 1993:114) 



 

29 
 

En av de yttre faktorerna som är stimulerande arbetsuppgifter kan vi också urskilja delade 
meningar om. Lärarna upplever dels att de har frihet att planera och ändra om sina lektioner 
som de vill vilket Herzberg (1993) skriver är en motivationsfaktor som främjar deras arbetslust. 
Dock blir de ofta tillbakahållna av administrativa uppgifter och motivationen påverkas negativt 
(Herzberg 1993:113f).  

Majoriteten av lärarna upplever att elevkontakten är en stor del av deras sociala relationer och 
när kontakten med eleverna är bra innebär det att hygienfaktorn uppfylls vilket motverkar 
vantrivsel (Herzberg 1993:113f). Lärarna upplever också en bekräftelse på att de gjort ett bra 
jobb när eleverna är nöjda och ger positiv återkoppling, vilket Herzberg (1993) menar bidrar 
till en högre arbetstillfredsställelse. Det tyder på att eleverna utgör både yttre och inre faktorer 
som i sin tur innebär att såväl hygien- som motivationsfaktorn blir uppnådda. Vi kan därför 
möjligen urskilja att eleverna är den faktorn som bidrar mest till att lärarna vill fortsätta inom 
sitt yrke. Även om det inte är något överraskande så kan det möjligen ses som ett betryggande 
resultat då lärarnas arbetsinnehåll till stor del innebär just eleverna. 

5.2   Metoddiskussion  
I början av vår studie var tanken att lärarna skulle vara jämt fördelade utefter betygsstatistik 
med höga- respektive låga betyg. Svarsfrekvensen från lärarna på en skola med lägre betyg var 
väldigt låg och det enda svaret vi fick var från en administratör som skrev att om ingen lärare 
svarat är det för att de inte har tid. Redan här kan det anses att vi fick se lärares problematik 
med tidspress och som Aspers (2011) skriver att ”icke material” kan också säga någonting om 
ens resultat. Vår förförståelse var att lärare på skolor med lägre betyg möjligen hade det ännu 
svårare ur arbetsmiljösynpunkt vilket kanske kan anses bekräftas då vi inte fick några svar där 
men relativt snabba svar från skolor med högre betyg. 

Därefter fick vi istället intervjua de högstadielärare som hade svarat på vårt utskick men också 
som vi genom kontakter fick tag på och ville ställa upp. Vi utgick då från ett fenomenologiskt 
perspektiv som vi nämnt tidigare där vi ville att lärarna själva skulle få chansen att beskriva 
deras upplevelse. Det var delvis en fördel att ha öppna frågor där lärarna själva fick utrymme 
att besvara frågorna samtidigt som vi i efterhand upplevde vår förförståelse något bristfällig. 
Med det menar vi en fördjupad insyn i vilka aspekter som möjligen kan påverka lärarnas 
psykosociala arbetsmiljö. Om forskaren som utför en studie inte har tillräckligt med kunskap 
om den miljö som studeras kan det bli att forskaren missar viktiga delar (Aspers 2011:39). Vi 
upplevde exempelvis att vi dels inte tidigare var insatta i hur mycket den individuella 
lönesättningen och press om betygsättning påverkade lärarna vilket resulterade i att vi inte alltid 
ställde följdfrågor om det under intervjun. Eftersom vi inte fick tag på lärare som arbetade i 
olika områden släppte vi den jämförelsen helt och när lärare nämnde skillnader i områden gick 
vi inte heller där in djupare på det ämnet. Exempelvis frågade vi inte mer om vilka områden det 
är skillnad på vilket vi nu i efterhand kan se att vi borde gjort för att förtydliga delar i vårt 
resultat och diskussion. Samtidigt som det kan vara en nackdel om forskaren har allt för stor 
inblick i studiefältet och det kan medföra ett okritiskt synsätt på studien. Vid sådana tillfällen 
kan även viktiga pusselbitar gå förlorade då forskaren ser studiefältet utifrån deltagarnas 
observation utan att kritisera det (Aspers 2011:38f). Fördelen är då att vi lät respondenterna 
prata utifrån det de ansåg vara viktigt inom den psykosociala arbetsmiljön och se det mer kritiskt 
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då vi inte hade förutfattade meningar om det. Vår öppenhet till materialet i form av öppna frågor 
i intervjuguiden gav mycket empiri i förhållande till uppsatsens omfattning. Mer tid hade 
resulterat i att vi hade kunnat diskutera många aspekter ännu mer djupgående vilket vi anser 
hade varit intressant.  

5.3   Framtida  forskning  
Som vi har nämnt tidigare var vår tanke att jämföra lärare i olika områden samt att lärarna har 
beskrivit skillnader i den psykosociala arbetsmiljön utifrån område. Det skulle därför vara 
intressant att göra en studie som undersöker eventuella skillnader mellan lärares psykosociala 
arbetsmiljö och vilket område de arbetar i. Skolverkets rapport (2013) visade att lärare 
spenderar i genomsnitt mer tid på föräldrakontakt vid skolor där majoriteten av eleverna har 
högutbildade föräldrar än på skolor där en minoritet av eleverna har högutbildade föräldrar 
(Skolverket 2013:67f). Frågan vi ställer oss är om det i sin tur påverkar lärarnas psykosociala 
arbetsmiljö. 

Ett komplement till intervjuerna hade kunnat vara observationer. Då hade vi haft möjlighet att 
studera lärarna i deras miljö och se hur lärarna reagerar i stressiga situationer Vi hade även 
kunnat studera skillnader i lärarnas reaktioner vid oplanerade situationer som de ofta beskriver 
händer med exempelvis elever (Bryman 2011:265f). 

Vidare är kvinnors hälsa statistiskt sett sämre än mäns (Zanderin 2011:67) vilket också gör att 
det hade kunnat vara en intressant aspekt att se till. I vår studie har vi inte tagit hänsyn till kön 
då vi inte hade möjlighet att göra det urvalet men hade kunnat vara intressant för framtida 
studier. Även om det kan urskiljas andra skillnader utifrån kön som exempelvis status hos lärare 
och hur de hanterar stress eller de påtryckningar som lärarna i vår studie upplever.  

5.4   Slutsats  
Skolverkets krav tar inte hänsyn till att lärare arbetar i en komplex och dynamisk miljö. Arbetet 
kan innefatta plötsliga förändringar och omprioriteringar vilket gör det svårt för lärarna att 
”leverera” på en jämn och hög nivå som garanterar undervisning av hög kvalitet. De orimliga 
krav som ställs på lärare skapar också en stress och missnöjdhet. Det riskerar att leda till att fler 
lärare blir utbrända och långtidssjukskrivna. Rapporten från Skolverket visar att 4 av 10 lärare 
har starkt övervägt att byta yrke vilket är en oroväckande siffra som vittnar om en osund 
arbetsmiljö (Skolverket 2016:42). Vi kan se att respondenternas upplevelser speglar andra 
studiers resultat som tyder på att läraryrket är ett yrke som innefattar stress och påtryckningar. 
Föräldrar, rektorer och politiker är bara några av många grupper som har åsikter om hur lärare 
ska arbeta och bidra till att eleverna blir goda medborgare. Lärarnas legitimation ska sannolikt 
stärka deras profession samtidigt som vi ser att lärarna inte alltid får den tilliten och det är ett 
yrke som ofta blir ifrågasatt. Vi kan också urskilja att det inte är en enstaka aspekt som ger 
utfall för hur lärare mår utan en kombination av flera aspekter vilket gör att lärares psykosociala 
arbetsmiljö är komplex.  
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7   Bilaga  
7.1   Intervjuguide  

Inledande frågor 

 • Kan du berätta om din yrkesbakgrund?   
 

Följdfrågor beroende på svar ovan:  

 • Hur länge har du arbetat som lärare?   

 • Hur länge har du arbetat som lärare på den här skolan?  

 • Har du arbetat på några andra skolor innan, och i så fall vilka?  

 • Vilket år tog du din lärarexamen? För att veta hur länge hur länge personen varit 

yrkesverksam och om denne har gamla erfarenheter  

 • Vad fick dig att vilja utbilda dig till lärare?  

Arbetsinnehåll  

 • Kan du berätta om dina arbetsuppgifter? Kan du beskriva en arbetsdag? Vilka är dina 

arbetsuppgifter? Denna fråga ställer vi för att vi vill veta lärarens arbetsuppgifter.  

 • Hur är dina arbetsuppgifter fördelade? Följdfråga: Finns det något du hade velat ha 

mer/mindre tid för? Frågan ställs för att ta reda på om respondenten upplever att 

arbetet också handlar om andra mer informella/outtalade arbetsuppgifter som tex 

agera kurator, hantera föräldrar osv.  

 • Kan du beskriva hur en arbetsdag ser ut när du har mindre att göra? Denna fråga ställs 

för att se hur eller när hen upplever att det är lugnare för att inte bara få fram när det 

är stressigt utan se båda sidor  

 • Kan du beskriva hur en arbetsdag ser ut när du har mer att göra? Denna fråga ställs som 

en jämförelse med frågan ovan, vad är det som gör att det är hög arbetsbelastning och 

när är det lägre arbetsbelastning och se om läraren upplever att det finns skillnader i 

arbetsuppgifterna  

 • Upplever du att dina arbetsuppgifter motsvarar de förväntningar som du hade på 

läraryrket? Följdfråga: På vilket sätt? Denna fråga ställs för att ta reda på om personen 

upplever att läraryrket är sämre eller bättre än vad hen förväntat sig, om det är sämre 

kanske det möjligen också bidrar till ett missnöje  

 • Hur upplever du att arbetsbelastningen är? (Hög/låg/normal?) Ge gärna exempel. Om 

personen inte har nämnt ovan om arbetsbelastningen är för hög/låg/normal så vill vi 
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fråga om det  

Frågor kring stöd/yrkesrelationer 

 • Kan du beskriva hur din kontakt med dina kollegor ser ut? Följdfrågor: Kan du ge 

exempel? Har ni möten varje vecka? Andra aktiviteter tillsammans, så som informella 

möten?  Denna fråga ställs för att se om de möjligen har ett samarbete eller inte, hur 

deras kontakt ser ut eller om de alla arbetar var för sig och om det finns någon 

sammanhållning.  

 • Hur upplever du att stödet från kollegor är? Följdfråga: Kan du ge exempel? Denna 

fråga ställs för att vi vill få fram mer på djupet om de hjälps åt, inte bara om de ses i 

fikarummet utan hur de stöttar varandra.  

 • Kan du beskriva hur din kontakt med chef och ledning ser ut? Följdfrågor: Kan du ge 

exempel? Vid vilka tillfällen träffas ni? Denna fråga ställs för att se hur nära de är sina 

chefer och om läraren upplever det som en fungerande eller icke fungerande kontakt.  

 • Hur upplever du att stödet från chefer/ledning är? Följdfrågor: Kan du ge exempel? 

Finns det något som fungerar bra/mindre bra? Denna fråga ställs för att gå mer in på 

djupet hur stöder från chefer och ledning fungerar, om de upplever att cheferna är 

lyhörda och tillgängliga för ev problem/utveckling.  

 • Kan du beskriva hur din  kontakt med eleverna ser ut? Följdfråga: I vilka sammanhang 

ses ni? Frågan ställs för att se om det finns något i förhållande till eleverna som kanske 

är påfrestande/stressande eller om det är tvärtom. Hur kontakten med eleverna kan 
påverka den psykosociala arbetsmiljön  

 • Hur ser din kontakt med föräldrarna till eleverna ut? Följdfrågor: I vilka sammanhang 

har ni kontakt? Vad fungerar bra respektive sämre? Kan du ge exempel? Denna fråga 

ställs för att se om det är något som är påfrestande eller stress som kommer från 

föräldrarnas håll, exempelvis om de har åsikter och krav som lärarna ställs inför.  

Frågor kring krav 

 • Kan du beskriva vilka förväntningar du upplever att du som lärare har? Följdfrågor: 

Vem förväntar sig det? Finns det förväntningar som är för höga och i sådant fall vilka? 

Varför tror du att det förväntas av dig? Denna fråga ställs för att se vilka krav läraren 

upplever att hen har, är det något som upplevs vara för höga förväntningar och se om 

det är en faktor som kan orsaka en sämre psykosocial arbetsmiljö. Beakta alla slags 

krav, från chefer, samhället, kollegor, elever, föräldrar osv. 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 • Vilka faktorer/delar upplever du som mest påfrestande/stressande? Denna fråga ställs 

för att se om eller vilka faktorer och krav som läraren upplever är värre än andra för 

att se om det är en faktor som kan påverka deras psykosociala arbetsmiljö.  

Frågor kring kontroll 

 • Hur planerar och utformar du ditt arbete? Frågan ställs för att utröna vilken frihet och 

kontroll personen själv har över sitt arbete  
 

Eventuell förtydling av föregående fråga om nödvändigt: 

 • Kan du själv styra över ditt arbete? Om ja: På vilket sätt? Om nej: Varför inte? Hade du 

önskat att det vore på något annat sätt? I sådant fall hur? Denna fråga ställs för att se 

huruvida kontrollen över sina arbetsuppgifter eller arbete är en faktor som påverkar 

den psykosociala arbetsmiljön.  

 • Finns det möjlighet för dig att kunna påverka ditt arbete och dess innehåll? Om ja: På 

vilket sätt? Om nej: Varför inte? Vi har frågan för att kunna gå ännu mer in på djupet 

(beroende på hur utförligt personen svarat i frågan innan) i lärarens kontroll över både 

fördelning av arbetet, utveckling av arbetet och arbetets innehåll.   
 

Slutligen! 

 • Är det något du vill tillägga? 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