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Förord 
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Sammanfattning 
 
Statistik visar att fem procent av alla sjukskrivna i Sverige är lärare. Sjukskrivningar orsakade 
av den arbetsrelaterade ohälsan har under senare år alltmer även kommit att förknippas med 
psykosociala faktorer. Syftet med studien är tvådelat. Vi ville för det första undersöka hur 
grundskollärare anser att den psykosociala arbetsmiljön påverkar deras hälsa. För det andra 
ville vi undersöka om lärarna anser att lärarutbildningen har bidragit till deras förmåga att 
hantera den psykosociala arbetsmiljön eller om hälsofrämjande insatser behövs. Datainsam-
ling skedde genom tio intervjuer på tre grundskolor i Skåne. I vårt resultat framkom att det 
finns vissa faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som kunde påverka lärares hälsa, varav ett 
exempel är läraryrkets gränslöshet. Andra faktorer i den psykosociala arbetsmiljön kunde vara 
rollkonflikter samt brist på bekräftelse och belöning. För att förhindra att vissa av faktorerna 
orsakade hälsoproblem ansåg lärarna att arbete med detta kunde integreras i lärarutbildningen. 
Förslag till det kunde innebära t.ex. konflikthantering, reflektion över lärarrollen, samt att 
verksamma grundskollärare kunde föreläsa i lärarutbildningen. Slutsatsen blev den att det 
fanns faktorer i lärares psykosociala arbetsmiljö som kunde påverka deras hälsa negativt och 
att en del av dessa faktorer skulle kunna arbetas hälsofrämjande med redan under lärarutbild-
ningen. 
 
Nyckelord: grundskollärare, lärarutbildningen, psykosocial arbetsmiljö, hälsofrämjande arbete 



Dissertation, in partial fulfilment of the requirements for a Bachelor’s degree in Health Pro-
motion and Education, Kristianstad University. 
Equivalence: 10 credit points (15 ECTS points), Public Health Science and 10 credit points 
(15 ECTS points), Education (63 p.) 
 
Rogmark, Charlotte & Rydh, Karolina (2004). Health and psychosocial environment in ele-
mentary school. – A study of teachers’ experiences of their working environment and their 
teacher education. 
 
Supervisor: Karin Permer 
 
----------------------------------------------------- 
 

Abstract 
 
Statistics show that in Sweden teachers make up five percent of the total number of people on 
sick leave. During recent years the number of people on sick leave caused by work-related 
health problems have also come to be associated with psychosocial factors in the environ-
ment. The aim of our study is divided into two parts. First, the aim was to examine to what 
extent elementary teachers between the grades 1-9 consider their psychosocial environment to 
influence their health. Secondly, our aim was to examine if they found the teacher education 
to have contributed to their coping ability of the psychosocial working environment or if 
health promotion was needed. The collection of data was made by ten interviews in three dif-
ferent elementary schools in Skåne, Sweden. The results show that there are some factors in 
teachers’ psychosocial environment that could affect their health, for example the boundless 
nature of the teaching profession. Other factors could be role conflict and lack of confirmation 
and reward. To prevent some of the factors from causing health problems the teachers’ opini-
on was that health promotion could be integrated in the teacher education. Suggestions for this 
could involve more attention paid to the ability of handling conflicts and reflection on teacher 
role. Another example was to involve elementary teachers in lectures during teacher education 
to share their experiences of being a teacher. We have come to the conclusion that there are 
psychosocial factors in teachers working environment that could influence their health in a 
negative way and that it is possible to work in a health-promoting manner with these factors 
already in the teacher education. 

 
Key words: elementary school teachers, teacher education, psychosocial environment, healt-
promotion  
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Inledning 
 
Samhällsutvecklingen idag präglas av en hög förändringstakt. Genom att bl.a. informations-
flödet och rörligheten har ökat enormt, har även behovet av en effektiv styrning av både stat-
lig organisation och det privata näringslivet ökat. Därmed ställs också högre krav på anpass-
ning och flexibilitet för människorna i samhället. Minskade ekonomiska resurser och om-
struktureringar kan skapa en osäkerhet för samhället och dess befolkning vilket i sin tur ger 
utslag på folkhälsan (Folkhälsoinstitutet, 1999). 
 
På senare år har det skrivits allt mer om problemet med ökade sjukskrivningar och även ökad 
ohälsa kopplad till arbetsplatsen. Den största orsaken till sjukskrivningar är besvär i rörelseor-
ganen, men det som har ökat mest under 1990-talet är psykisk ohälsa och utbrändhet. Det be-
ror till stor del av att den psykosociala arbetsmiljön har blivit hårdare medan förhållanden i 
den fysiska arbetsmiljön har varit relativt oförändrade. Det är framförallt yrken där kontakten 
med andra människor är central som är speciellt utsatta ur hälsosynpunkt. Exempel på sådana 
yrken är vård- och läraryrket, vilka också är de som ligger högst i statistiken angående sjuk-
skrivningar p.g.a. psykisk ohälsa, stress och utbrändhet (Socialstyrelsen, 2003).   
 
Skolan är Sveriges största arbetsplats och har under 1990-talet varit föremål för stora om-
struktureringar. Det har gett upphov till utökade krav och ansvarsområden för skolan, vilket 
har lett till mer omfattande arbetsuppgifter för dess personal (Falkner, 1997). Då skolan har 
ansvaret för barn och ungdomars utbildning är det väldigt många som kan påverkas av om 
arbetsmiljön i skolan inte är bra. Om lärarnas psykosociala arbetsmiljö därför försämras är det 
inte bara undervisningen och deras hälsa som kan bli lidande, utan även barnen vars förutsätt-
ningar till lärande skolan ska garantera. Med detta som bakgrund har vi intresserat oss för hur 
lärare mår och hur deras psykosociala arbetsmiljö ser ut, samt hur man kan arbeta hälsofräm-
jande med detta eventuellt redan under lärarutbildningen.  
 
 

Litteraturgenomgång 
 
Vi har valt att fokusera på grundskollärare och deras psykosociala arbetsmiljö. Vi har börjat 
med att introducera definitioner på hälsa och psykosocial arbetsmiljö, samt vilka konsekven-
ser brister i den kan ge upphov till. För att försöka skapa en bild av de yttre faktorer som kan 
påverka och forma lärares hälsa samt deras arbetsmiljö tas grundskolans styrfaktorer och lä-
rarutbildningen från 1988 upp. Därefter följer en närmare beskrivning av grundskollärares 
psykosociala arbetsmiljö och hälsa. Avslutningsvis i litteraturgenomgången redogörs förslag 
på hur man kan arbeta för att främja hälsa och en god psykosocial arbetsmiljö, samt exempel 
på hälsofrämjande insatser som gjorts för lärare. 
 
 

Hälsa och arbetsmiljö  
 
”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och ej blott 
frånvaron av sjukdom eller handikapp.” 
(WHO:s hälsodefinition, Haglund & Svanstöm, 1995, sid. 21) 
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Historiskt har begreppet hälsa främst förknippats med ett patogent synsätt. Det betyder att 
betoningen legat på fysisk ohälsa och inte på de psykiska och sociala aspekterna av hälsa. I 
och med ovanstående definition av hälsa innebär det att en individ mycket väl kan uppleva sig 
ha en god hälsa trots sjukdom. Hälsa kan därmed betraktas ur två olika perspektiv, det objek-
tiva som är synligt och mätbart och det subjektiva, vilket handlar om den egna upplevelsen. 
Detta synsätt stämmer även väl överens med det som återfinns i vad Raeburn och Rootman 
(2001) kallar ”Quality of life”-modellen. Här tas hälsa upp i ett större sammanhang för att 
visa att den är beroende av en mängd olika faktorer. Dessa faktorer kan bl.a. vara tillgång till 
mat och rent vatten, fysisk aktivitet, frånvaro av sjukdom, sociala relationer, känsla av tillhö-
righet och meningsfullhet, miljön och arbete. Med andra ord kan i stort sett allt som finns runt 
omkring oss och hur vi själva är påverka vår hälsa. Hjelm (1997) beskriver det som att indivi-
dens hälsa ingår i ett kretslopp av tankar, känslor och beteenden som sin tur bestäms av kultu-
rella, politiska, biologiska och miljöbetingade förhållanden. Det är detta tankesätt om hur häl-
san påverkas som vi ansluter oss till i det här arbetet. 
 
Miljön som råder på en arbetsplats kan i hög grad påverka individens hälsa, då en stor del av 
livet tillbringas i just arbetsmiljön. Enligt Haglund och Svanström (1995) innefattar arbetet 
behov som att få medel till överlevnad, att utveckla självkänslan och att bidra till det allmänna 
bästa i samhället. Därmed bör alltså arbetet betraktas som en av de viktigaste resurserna för 
mänsklig utveckling, hälsa och livskvalité. Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverkets författnings-
samling, 2002) är ett medel som ska säkra det och vars ändamål är att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet, samt uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, omfattande alla fysiska, psy-
kologiska och sociala förhållanden. Enligt Socialstyrelsen (2001) uppges ändå en betydande 
del av alla sjukfrånvarotillfällen vara beroende på just arbetsmiljön.  
 
 
Psykosocial arbetsmiljö 
 
De faktorer som påverkar hälsa i arbetsmiljön kan främst ses utifrån två olika aspekter, den 
fysiska och den psykosociala. Faktorer i den fysiska miljön kan vara t.ex. maskiner, ljud, be-
lysning, ventilation och arbetsställningar. Den psykosociala arbetsmiljön innefattar samspelet 
mellan psykiska och sociala faktorer. Det är således en kombination av den egna upplevelsen 
av arbetssituationen och hur den sociala miljön ser ut på arbetsplatsen. Det kan handla om 
krav, kontroll, inflytande, meningsfullhet, gemenskap och arbetsbörda. En ideal psykosocial 
arbetsmiljö borde således t.ex. innebära en god balans mellan arbetsbörda och besluts- och 
tidsutrymme, gemenskap med kolleger, en konfliktfri relation till chefen och att man tycker 
om det arbete man utför. (Denward, 1997; Håkansson, 1997). Vi har valt att beskriva den 
psykosociala arbetsmiljön utifrån två olika modeller. Den ena är krav, kontroll och stödmo-
dellen och den andra är ansträngning och belöningsmodellen. Dessa tar upp flera olika fakto-
rer vilka kan vara av betydelse för hur individen påverkas av den psykosociala arbetsmiljön. 
 
Den psykosociala arbetsmiljön kan på ett bra sätt beskrivas utifrån krav, kontroll och stödmo-
dellen (Kristenson & Sjögren, 2003). Krav, kontroll och stödmodellen visar på sambandet 
mellan psykosociala faktorer i arbetsmiljön och hälsan (Theorell, 1993). Modellen har bl.a. 
visat att psykiska symtom som depression och trötthet, men även hjärt- och kärl-, samt rörel-
seorganens sjukdomar, kan ha ett samband med krav och brist på kontroll eller socialt stöd i 
arbetssituationen. Modellen består först och främst av två variabler, psykiska eller fysiska 
krav och beslutsutrymme (eller kontrollmöjlighet), varav båda har två olika lägen, låg eller 
hög respektive bra eller dåligt. Dessa bildar fyra olika kombinationer som beskriver hur ar-
betssituationen kan uppfattas. Grundtanken i modellen (se även figur 1) är att höga krav och 
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litet eller inget beslutsutrymme, vilket kallas för spänt arbete, är en farlig kombination för 
hälsan. Om däremot höga krav förenas med stort beslutsutrymme kallas det för aktivt arbete. 
Är man utsatt för stora krav i arbetet ökar risken för psykosociala påfrestningar och besvär. 
Risken kan antas vara större ju större diskrepansen är mellan höga krav och möjligheterna att 
hantera dem. Passivt arbete kan vara en stressande situation, men på ett annat sätt, då frånva-
ron av fysisk eller psykisk utmaning kan verka understimulerande och passiviserande. Låga 
krav och högt beslutsutrymme kallas avspänt arbete och är den idealiska arbetssituationen, då 
individen själv kan påverka sin arbetsmängd och sätta upp egna mål (ibid.).  
 
                                                                             Psykologiska krav 
 
                                                                               Låga                Höga     

                                                                                              
                 
Figur 1. Krav- och kontrollmodell. (Fritt från Folkhälsorapport, Socialstyrelsen, 2001) 
 
Utöver kombinationerna av höga/låga krav och bra/dåligt beslutsutrymme kan även indivi-
dens möjligheter till socialt stöd i och utanför arbetet ha stor betydelse för risken till om 
psykosociala symtom och besvär kommer att uppstå. Stöd beskrivs som det sociala stöd som 
finns på arbetsplatsen. Man skiljer på stöd från arbetskamrater och ledning, samt emotionellt, 
t.ex. någon som lyssnar till dina problem, och instrumentellt stöd, t.ex. hjälp med arbetsupp-
gifter (Theorell, 1993).  
 
Ansträngning och belöningsmodellen behandlar balansen mellan ansträngning och belöning. 
Grundtanken är att belöningen måste stämma överens med den ansträngning som lagts ner. 
Om man får människor att anstränga sig till det yttersta, men inte tillräckligt belönar dem, kan 
det leda till hälsoproblem. Belöningen kan vara av olika slag, som t.ex. materiell, social eller 
prestigemässig (Kristenson & Sjögren, 2003). Den materiella belöningen kan utgöras av lö-
nen. Idag ligger en lärarlön på samma nivå som gäller för genomsnittssvensken. Dock är den 
fortfarande lägre än den genomsnittliga akademikerlönen (Skolverket, 1999). Belöning behö-
ver dock inte bara gälla ekonomisk ersättning, utan kan även bestå i beröm eller positiv feed-
back som kan öka individens självkänsla. Den som har ansträngt sig mycket under flera år 
men inte upplever att den fått tillräcklig belöning utvecklar till slut en stark känsla av frustra-
tion. Det kan yttra sig på flera olika sätt, bl.a. i irritation, stress och i kroppsliga reaktioner 
som har samband med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt Kristenson och Sjögren 
(2003) har en viss personlighet identifierats som är speciellt utsatt för att utveckla denna fru-
stration, som i sin tur kan ge upphov till stress och sjukdom. Den kallas ”overcomittment”, 
vilket innebär att individen har mycket höga inre krav och svårt att släppa tanken på arbetet på 
sin lediga tid. De menar vidare att arbeten med en bristande balans mellan krav och kontroll 
eller ansträngning och belöning ökar risken för sjukdom och då särskilt för individer vars per-
sonlighet kännetecknas av ”overcomittment”. 

 
 

 
                                        Bra 
                 Besluts-          
                utrymme                    
                                    Dåligt 
                                         

Avspänt Aktivt 

Passivt Spänt 
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Ohälsa orsakad av brister i den psykosociala arbetsmiljön 
 
Nationella folkhälsokommittén har formulerat nationella mål för en bättre folkhälsa. De har 
preciserat sex faktorer som anses vara viktigast för hälsan, varav arbete utgör en. Mål nummer 
fem handlar om arbetsmiljön och tar upp de delmål som ska uppnås för att skapa en tillfreds-
ställande miljö på arbetsplatsen (Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen, Socialdepartemen-
tet, Nationella Folkhälsokommittén, 1999). Dessa delmål är: 

 
• Anpassning av fysiska och psykiska arbetskrav till individens förutsättningar. 
• Ökat inflytande och utvecklingsmöjligheter i arbetet 
• Minskat övertidsarbete 

 
Brister i den psykosociala arbetsmiljön kan ha ett samband med sjukskrivningar och psykisk 
ohälsa. I Sverige beror en tredjedel av alla sjukskrivningar på psykisk ohälsa (Riksförsäk-
ringsverket, 2002). År 2003 var fem procent av det totala antalet sjukskrivningar i Sverige 
lärare (Anders Heide, muntlig kommunikation, 040323). Symtom på psykisk ohälsa kan vara 
ångest, oro, sömnproblem och ständig trötthetskänsla. Dessa är ofta en naturlig reaktion på en 
stressad tillvaro. Kristenson och Sjögren (2003) beskriver stress som ett psykologiskt begrepp 
och syftar då på den reaktion som uppstår då individen upplever att hon inte kan klara en situ-
ation. Enligt Kumlin (1998) skiljer sociologen Antonovsky på stress och spänning. Spänning 
kan upplevas både som positivt upphetsande och negativt påfrestande. Men det är först när 
spänningen bli bestående som det är relevant att tala om ett tillstånd av stress som kan ha en 
skadlig inverkan på hälsan. Återhämtning i form av avspänning och vila är därför en grund-
läggande faktor för en god hälsa. Det kan motverka de skadliga effekter som stress orsakar, 
t.ex. ångest och sömnstörningar vilka kan leda till psykiska besvär (Kristenson & Sjögren, 
2003). Enligt Socialstyrelsen (2001) är idag psykisk ohälsa ett av de största folkhälsoproble-
men i Sverige. Psykisk ohälsa ökar framförallt hos kvinnor och unga människor och som tidi-
gare nämnts sjukskriver sig allt fler p.g.a. utbrändhet. Detta tycks vara speciellt vanligt hos 
personer eller yrken med mycket människokontakt, t.ex. läraryrket. Läraryrket är mycket 
kvinnodominerat, då andelen kvinnor utgör ca 73,3 procent av det totala antalet lärare. Det ser 
ut att vara en fortsatt trend eftersom andelen kvinnliga lärare sedan 1997 har ökat kontinuer-
ligt (Skolverket, 2003).  
 
På senare år har begreppet utmattningssyndrom använts för att beskriva ett tillstånd som ”ut-
vecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har funnits under minst 
sex månader” (Socialstyrelsen, 2003, sid. 30). Det har funnits ett behov av att utveckla en 
specifik diagnos vid stressrelaterad utmattning. Vanligt förekommande termer för att beskriva 
utmattningssyndrom har varit ”utbrändhet ”, ”utmattning ”och ”stress”. Dessa termer uppfat-
tas dock som något oklara och har tendens till att användas som en allmän benämning på 
stressrelaterade besvär med tänkbar koppling till arbetssituationen. Svårigheten att definiera 
sjukdomsbilden och därmed ge en diagnos har hittills gjort det svårt att skapa en övergripande 
bild av problemet och att få till stånd insatser för behandling, rehabilitering samt förebyggan-
de åtgärder. Individer som drabbas av utmattningssyndrom har i de flesta fall symtom som 
liknar egentlig depression. Det har därför varit nödvändigt att skapa en diagnos med riktlinjer 
för att särskilja och klargöra förhållandet mellan stressrelaterat utmattningstillstånd och egent-
lig depression. Diagnosen utmattningssyndrom har därför som syfte att avgränsa ett tillstånd 
som utmärks av symtom på psykisk utmattning där förhållanden på bl.a. arbetsplatsen kan ha 
en betydelsefull roll (ibid.).  
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Symtomen på psykisk utmattning kan utvecklas successivt, kanske under flera års tid. Besvä-
ren kan komma och gå samt variera i intensitet under flera år. Först kommer vanligen trötthet 
och ofta sömnstörningar. De drabbade kan bli lättretliga och oroliga. Efter en tid kan en tillta-
gande olust inför arbetet och för krav överhuvudtaget smyga sig på. Vid denna tidpunkt upp-
kommer även ofta ett eller flera fysiska symtom som t.ex. värk i muskulaturen, huvudvärk, 
tryck över bröstet, hjärtklappning, orolig tarm, ljudöverkänslighet och yrsel. Detta kan leda 
till att prestationsförmågan går ned och att självförtroendet sviktar, vilket i sin tur kan ge upp-
hov till nedstämdhet, koncentrations- och minnessvårigheter (ibid.). En faktor i den psykoso-
ciala miljön som framförallt har koppling till sömnstörningar är höga arbetskrav. Framförallt 
gäller det om tankar och problem gällande arbetet tas med hem. Theorell (2003) framhåller 
dock att ökad arbetsbörda och övertid inte nödvändigtvis behöver leda till stress och psykisk 
utmattning i fall arbetsdagen följs av några timmars återhämtning utan tankar på arbetet och 
en god sömn. 
 
Arbetet har en betydande roll i en människas liv. Följaktligen är det oroväckande att den psy-
kiska ohälsan med koppling till arbetet ökar och därmed hotar med att bli ett stort samhälls-
problem. Eftersom så många människor kommer i kontakt med en stor arbetsplats som skolan 
anser vi att det borde vara av folkhälsointresse att förebygga ohälsa orsakad av den psykoso-
ciala arbetsmiljön för grundskollärare.  
 
 

Grundskolans styrfaktorer 
 
Grundskolan styrs dels av förändringar baserade på politiska beslut och dels av de nationella 
styrdokumenten. De senaste årtiondena har utbildningsväsendet i Sverige varit mål för stora 
förändringar. De politiska slagorden för omstruktureringen av skolan har varit decentralise-
ring, valfrihet och privatisering, vilket märks i de nya reformerna som kommit till. Regering-
en bestämmer mål och riktlinjer för skolans verksamhet, men dessa har kommit att ta en mer 
övergripande form. Syftet med det har varit att ge varje skola mer inflytande över hur den 
egna organisationen kan drivas, samt även i valet av lämpliga undervisningsmetoder för att 
uppfylla målen på skolan. Fördelningen av ekonomiska resurser och även anställning av lärare 
är uppgifter som numera tas om hand på kommunnivå. Valfriheten består i att föräldrar idag 
har möjlighet att välja vilken skola deras barn ska gå på. Den individuella lönesättningen för 
lärare bestäms utav respektive skola. Dessa förändringar har inneburit en omfördelning i an-
svar, vilket gett upphov till ökat ansvar för skolorna och lärarna, som i sin tur följts av ökade 
krav (Falkner, 1997). Följande citat ur skollagen är ett exempel som kan visa på bredden av 
skolans och lärares ansvarsområden och uppgifter idag: 
 
”Skolan skall ge eleverna kunskaper och färdigheter och, i samarbete med hemmen, främja 
deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.”  
(Ur Skollag 1985:1100, Utbildningsdepartementet, 1994, sid. 2) 
 
De nationella styrdokumenten, vilka anger mål och riktlinjer för verksamheten och som 
grundskolans verksamhet baseras på, består av skollagen och läroplanen (Skolverket, 1996). 
Skollagen ligger som grund till läroplanen och i den finns de grundläggande reglerna för hur 
skolväsendet för barn och ungdomar ska utformas. I korta drag betyder det att alla barn och 
ungdomar har rätt till en likvärdig utbildning oavsett var de går i skolan i Sverige, samt att det 
i utbildningen ska tas hänsyn till elever med särskilda behov (Utbildningsdepartementet, 
1994). Läroplanen tar upp skolans gemensamma värdegrund och uppgifter. Där preciseras 
vem som har ansvar för vilken verksamhet och vad det ansvaret innebär. Den tar även upp 
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statens krav på skolan, de krav skolan ställer på eleverna, samt vilka krav och förväntningar 
elever och föräldrar kan ställa på skolan. Läroplan 94 gäller för de obligatoriska skolformerna, 
d.v.s. grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan. Skolans an-
svarområden enligt läroplanen omfattar bl.a. kunskaper, normer och värden, elevernas ansvar 
och inflytande, bedömning och betyg, rektors ansvar och skolan i förhållande till omvärlden, 
hemmet, och andra skolformer. (ibid.). Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger må-
len för undervisningen i varje enskilt ämne. Det är regeringen som beslutar om hur kurspla-
nerna för grundskolan ska se ut. De beskriver varje ämne, vad ämnet syftar till och hur det är 
uppbyggt. Vidare anges de mål som undervisningen i ämnet skall sträva mot och de mål som 
skall ha uppnåtts av alla elever vid grundskolans slut (Skolverket, 2003). Hur verksamheten i 
skolan ska organiseras för att uppnå de nationella målen och konkret innehåll i undervisning 
beslutas på lokal nivå. Varje kommun är skyldig att upprätta en kommunal skolplan och i sin 
tur ska även varje enskild skola fastställa en lokal arbetsplan. Detta för att försäkra att skolor-
nas arbetssätt anpassas till elevgruppers olika behov och förutsättningar. Val av konkret inne-
håll och metoder i klassrumsundervisning ska, med utgångspunkt i de nationella styrdoku-
menten, vara deltagarbaserade, d.v.s. de ska ske i samarbete mellan lärare och elever. (Skol-
verket, 1996). 
 
 
Lärarutbildningen 
 
Undersökningen till denna uppsats baseras på grundskollärare som har gått den grundskollä-
rarutbildning som startade 1988. Denna form av utbildning bestod av två olika huvudinrikt-
ningar, dels undervisning mot årskurserna 1 till 7, dels undervisning mot årskurserna 4 till 9. 
Utbildningen organiserades mot två olika ämnesområden, som var Matematik/Naturvetenskap 
(Matte/Na) och Svenska/Samhällsvetenskap (Svenska/Sa). Inom respektive ämnesområden 
gavs valbara kurser som syftade till fördjupning eller breddning av kunskap. (Högskolan Kris-
tianstad, 1999)  
 
Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen omfattade minst 40 poäng. Den bestod av två 
delar, fältdagar och praktik. Fältdagarna innebar att lärarstudenterna en dag i princip varje 
vecka hade kontakt med en skola, som hade ett samarbete med högskolan. Sedan hade man 
också flera sammanhängande praktikperioder, vilka omfattade totalt 20 veckor av utbildning-
en. Utbildningen bestod därmed av kurser, i vilka det ingick praktik och fältdagar. (ibid.)  
 
För att erhålla sin grundskollärarexamen skulle lärarstudenten ha fullgjort sin praktik och 
uppnått en del mål. Dessa målen var att studenten skall ha: 
 

• goda och för läraruppgiften relevanta ämneskunskaper. 
• de kunskaper och de färdigheter som behövs för att som lärare förverkliga skolans mål  

            och medverka  i utvecklingen av grundskolans verksamhet. 
• god självkännedom och social kompetens och därigenom förmåga att bedriva lärarar-

bete samt att i samarbete med andra lösa de i skolan förekommande uppgifterna. 
• sådana insikter i pedagogik, specialpedagogik, didaktik, psykologi och metodik som 

krävs för att bedriva den undervisning som utbildningen är inriktad mot och lösa nor-
mala elevvårdsproblem i skolan. 

• förmåga att belysa allmänmänskliga och övergripande frågor som t.ex. existentiella 
och etiska frågor, jämställdhetsfrågor, miljöfrågor samt internationella och interkultu-
rella frågor. 
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• förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvin-
nors och mäns livsbetingelser. 

• förmåga att använda datorer och andra informationstekniska hjälpmedel för egen in-
lärning och kunskap om hur dessa hjälpmedel kan användas i undervisningen av barn 
och ungdomar/elever. 

• redovisat ett examensarbete i vilket ingår att relatera de vetenskapliga teorier studen-
ten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna.  

• särskild kännedom om grundläggande läs- och skrivinlärning och/eller om grund-
läggande matematikinlärning. 

      (Ur Högskoleförordning, SFS 1993:100, Högskolan Kristianstad, 2004)  
 
Lärarna behöver givetvis gedigen kunskap i de ämnesområden de ska undervisa i. Det kan 
sägas vara en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för lärarverksamheten. För att den 
ska bli tillräcklig måste det finnas ett innehåll, som är unikt i förhållande till annan högskole-
utbildning, om nämligen att lära andra att lära sig (Isberg, 1996). Isberg (ibid.) menar att i och 
med den nya läroplanen måste lärarrollen förändras för att kunna leva upp till de krav som 
ställs. Han tar upp problematiken kring lärarutbildningen och huruvida den är anpassad till 
skolans verksamhet. Isberg ställer sig frågan om lärarutbildningen ger lärare en bra grund för 
att klara variationerna inom skolans verksamhet. Utifrån detta riktar han kritik mot lärarut-
bildningen från 1988. Enligt Isbergs kritik anses det att innehåll och uppläggning i utbildning-
en inte helt har motsvarat de krav som ställs ute i skolan. Han menar att det finns brister som 
beror på flera olika orsaker. En orsak anser han kan vara att lärarstudenter uppvisat en brist-
fällig förmåga till reflektion över sitt kommande yrke och även sig själva. Det i sin tur kan 
bero på både individerna själva men även på i vilken grad lärarutbildningen uppmuntrar det 
eller inte. Enligt Isberg tas lärarstudenters föreställningar om hur effektiv undervisning utförs 
och en effektiv lärarroll ser ut knappt till vara alls under lärarutbildningen. Samtidigt som 
lärarutbildningen brister i gemensam målsättning och stor variation föreligger i lärarutbildares 
föreställningar om hur undervisning och inlärning går till. En personlig strategi för lärarstude-
rande behövs för att klargöra deras egenskaper och hur de kommer i uttryck i lärarrollen och 
detta bör initieras av lärartbildningen (ibid.). 
 
Även andra forskare har uppmärksammat dilemmat mellan samhällsutvecklingen och lärarut-
bildningen. Enligt Hargreaves (1998) finns det ett krav på lärare att hela tiden kunna förändra 
sig och denna önskan har växt sig allt starkare under 1990-talet. Han uttrycker en viss ängslan 
över att de förändringar som skett inom 1988 års lärarutbildning under den senare delen av 
1900-talet allt mer lett till en mer nyttobetonad och mindre reflekterande samt ifrågasättande 
utbildning. Phelan (2001) anser att lärarutbildningen förbereder lärare för att passa in i befint-
liga mönster och strukturer om undervisning, lärande och samhället. Enligt Phelan (2001) bör 
därför ansvariga för lärarutbildningen undersöka och identifiera de tanke- och handlingsmöns-
ter som omger utbildningen och lärarrollen, vilka bestäms av gällande sociala normer och 
värderingar i samhället. 
 
Hösten år 2001 startades en ny lärarutbildning. När detta arbete skrivs är det dock för tidigt att 
säga något om den förändrade utbildningens eventuella positiva eller negativa effekter. Där-
med är det inte heller möjligt att kunna göra en rättvis jämförelse mellan den gamla och nya 
lärarutbildningen.  
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Grundskollärares psykosociala arbetsmiljö 
 
I en undersökning gjord av Wahlström (2002) framkom det att kommunerna stötte på bety-
dande svårigheter när de skulle anpassa sig till omstruktureringen av skolan. Den decentralise-
rade målstyrningen krävde en ny form av organisation och därmed bl.a. även ett nytt rektors- 
och läraruppdrag. Till svårigheterna hörde också att omställningen skulle ske under en kort 
tid. Wahlström (ibid.) menar att det för skolans del medförde att det under åren 1991 till 1994 
inte fullt ut fanns användbara nationella och lokala måldokument att styra skolan med, samt 
inte heller tid eller stöd för kommuner och skolor att få hjälp att ställa om sina styrsystem, 
d.v.s. omställningen skedde i fel ordning. Först fick kommuner och skolor ansvaret för en 
fungerande verksamhet, därefter inleddes en försöksperiod för att utarbeta lokala styrsystem 
(ibid.). 
 
Även Falkner (1997) har studerat konsekvenserna av omstruktureringen och vad den inneburit 
för skolorna och grundskollärarna. Skolorna ska fungera som självständiga enheter med peda-
gogiskt och ekonomiskt ansvar, vilket hon anser har ökat behovet av effektivitet inom organi-
sationen. Det har i sin tur lett till en förändring av lärarens arbetsuppgifter och ansvarsområ-
den. Förändringen var dock avsedd att öka lärares inflytande och möjligheter till utveckling. 
Enligt Falkner (ibid.) har lärare likväl fortfarande till stor del en ren verkställande roll. Detta 
menar hon bl.a. kan ha ett samband med att skolorna själva ansvarar för de ekonomiska resur-
serna, vilket gör det viktigare för skolorna att ur marknadssynpunkt profilera sig på ett attrak-
tivt sätt än att rätta sig efter lärares pedagogiska erfarenheter. Lindqvist (2002) tar i sin av-
handling upp hur den individuella lönesättningen kan ha påverkat lärare. Han menar att idag 
är lönen på ett annat sätt än tidigare baserad på lärarens förmåga att uppnå förutbestämda mål. 
Som exempel nämns citatet som följer: 
 
 ”Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvali-
tet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och re-
sultat.” (Svenska Kommunförbundet, 2000, sid. 3) 

 
Lindqvist (2002) ser det som en bidragande risk till att lärare i allt större utsträckning känner 
stor press gällande sin förmåga och prestation i arbetet. Det gör iakttagelsen i en arbetsmiljö-
undersökning av Lärarnas Riksförbund (LR) (2003) om lärares syn på det egna arbetet än mer 
intressant där de mest framträdande negativa aspekterna av läraryrket uppgavs vara lönen, 
bristen på inflytande och möjligheter till yrkeskarriär. 
 
Om lärares arbete anser Falkner (1997) att det till stor del har intensifierats bl.a. gällande ar-
betstidens utsträckning och arbetets omfattning. Arbetsrutinerna har ändrats och de åtaganden 
som lärarna är skyldiga att genomföra har blivit fler. Exempelvis nämner Falkner (ibid.) att 
lärarna förväntas kunna ta hand om större elevgrupper utan att för den skull få ökade resurser. 
Liknande uttalanden uttrycks även i LR:s undersökning (2003) i vilken många lärare ansåg att 
tilldelade resurser inte räckte till för att hålla god kvalité i arbetet, framförallt då det gällde att 
hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd.  
 
I arbetsmiljöundersökningen av LR (ibid.) upplevde en stor del av lärarna angående arbets-
uppgifterna att de inte hann med att ta hand om dessa på ett tillfredsställande sätt inom den 
ordinarie arbetstiden. Samtidigt uppgav flera lärare att de inte fick den ro och avskildhet som 
krävs för vissa arbetsuppgifter. Lärare fick i undersökningen svara på hur många timmar ut-
över den reglerade arbetstiden de arbetade på en vanlig arbetsvecka. På detta svarade totalt ca 
30 procent 1-5 timmar, ca 40 procent 6-10 timmar, ca 20 procent 11-15 timmar och nästan 10 
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procent att de arbetade mer än 16 timmar övertid. Det togs även upp hur denna övertid kom-
penserades, varvid 46 procent av kvinnorna och 44 procent av männen angav att de inte kom-
penserades alls, varken i tid eller i pengar. (ibid.).  
 
 
Det gränslösa arbetet 
 
Det gränslösa arbetet karakteriseras av ett visst antal gränslösa arbetsvillkor (Allvin, Arons-
son, Hagström, Johansson, Lundberg & Skärstrand, 1998). Dessa berör bl.a. i vilken grad ar-
betet kan regleras i tid och rum, samt även vad som ingår i arbetet och hur det ska uppnås. Ett 
arbete med den typen av arbetsvillkor kan ge upphov till både positiva och negativa psykoso-
ciala konsekvenser för individen. Positiva följder kan exempelvis bestå i ökade kontrollmöj-
ligheter i arbetet, att utveckla en förmåga till flexibilitet i arbetsutförandet och ett mer kon-
struktivt lärande. Negativa följder kan exempelvis vara ökad psykisk belastning med kort- och 
långsiktiga hälsorisker, samt olösta rollkonflikter, passivisering och kunskapsstagnation. Vil-
ka konsekvenserna av det gränslösa arbetet ska bli bestäms av inre och yttre styrningsfaktorer. 
Enligt Allvin et al (ibid.) är arbeten idag i större utsträckning inre styrda än som tidigare yttre, 
vilket kunde betyda fast arbetstid och arbetsplats, samt en fast arbetsordning. Idag är det mer 
upp till den enskilda individen att efter eget huvud definiera, planera och genomföra sitt arbe-
te. Därmed försvinner många av de normer och regler som traditionellt definierat och struktu-
rerat arbetet. Detta gör arbetet mer öppet och oförutsägbart, men också mer personbundet. 
Samtidigt läggs det en ännu större press på individerna att själva hinna med, hänga med och 
orka med. Svårigheter att subjektivt upprätta rimliga gränser i arbetsliv och övrigt liv kan re-
sultera i problem. Avgörande kan antas vara individens förmåga att ersätta de tidigare grän-
serna med nya gränser, inre eller yttre. Egna inre tidsramar via realistiska målsättningar kan 
antas öka kapaciteten att hantera förändringar av yttre tids- och rumsgränser (ibid.). 
 
Lindqvist (2002) har kommit fram till vissa drag som karakteriserar det gränslösa arbetet för 
lärare. Han menar att läraryrkets arbetsuppgifter är sådana att de inte så lätt kan regleras enligt 
tidsscheman. Yrket kräver planering och en förmåga till improvisation för att hantera spontant 
uppkomna problem. Enligt Lindqvist definieras läraryrket dessutom av att allting alltid går att 
utföra bättre än hur det faktiskt har utförts. Ytterligare en faktor som tas upp och anses bidra 
till ett gränslöst lärararbete är målstyrningen i skolan. Det är viktigt att målen känns begripliga 
och meningsfulla för lärarna. Men samtidigt som målen har fått en allt starkare ställning i 
styrdokumenten uppfattas de ändå som oklara, mångtydiga och därmed svårtolkade. Sådana 
målsättningar som är svåra att uppfylla kan leda till att utförandet av lärarens arbete får karak-
tären av oändliga historier utan början eller slut (ibid.). 
 
Enligt Nordanger och Lindqvist (2002) har lärares arbetstid utanför klassrummet på senare år 
ökat i Sverige. I artikeln påpekas det att en del av detta arbete består i lärarens tankar kring 
arbetet, vilka kan vara svåra att kontrollera. Dessa oavsiktliga och ofta obehagliga tankar me-
nar Lindqvist är den främsta anledningen till läraryrkets gränslösa karaktär (Lindqvist, 2002). 
Nordanger och Lindqvist (2002) menar att lärare på detta sätt mer eller mindre är ständigt 
bundna till sitt arbete. När sådana ältande tankar innehåller en uppfattning om att arbetet ald-
rig blir fullbordat kan de ge upphov till känslor av otillräcklighet och väcka skuldkänslor, 
samt leda till stress. En annan aspekt av läraryrket som lyfts fram i artikeln rör en förändring i 
synen på lärare. Idag betraktas de som ständigt tillgängliga och är hela tiden i blickfånget för 
andra aktörer som har kontakt med skolan, d.v.s. elever, föräldrar, skolledning och kollegor. 
Nordanger och Lindqvist (ibid.) uttrycker att lärare känner att deras arbete till stor del värde-
ras utifrån vad de visar upp för dessa aktörer. Även Falkner (1997) delar meningen att i sam-
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band med en tilltagande insyn ökar också den utomstående kontrollen och värderingen av 
lärarnas insatser i skolan.  
 
I LR:s undersökning (2003) fick deltagarna svara på vissa påståenden om hur livet utanför 
arbetsplatsen påverkas av arbetssituationen. Av dessa var det ca 40 procent av de kvinnliga 
lärarna och ca 30 procent av de manliga som uppgav att fritiden ofta påverkas negativt. Vad 
gällde sömnsvårigheter upplevde ca 25 procent av de kvinnliga lärarna och knappt 20 procent 
av de manliga att det kunde bero på arbetssituationen. Drygt 40 procent av de kvinnliga lärar-
na och ca 30 procent av de manliga tyckte att de var så trötta efter arbetet att det sociala livet 
blev lidande (ibid.). 
 
 

Grundskollärares hälsa 
 
Enligt LR:s undersökning (2003) ligger lärare högt både vad gäller sjukfrånvaro- och sjuknär-
varostatistiken. Av de kvinnliga lärarna som deltog i undersökningen hade 11 procent varit 
långtidssjukskrivna mer än en månad under de senaste tolv månaderna. För de manliga lärarna 
låg samma siffra på 5 procent. Detta är en fortsatt negativ utveckling enligt tidigare arbetsmil-
jöundersökningar av LR. Andelen lärare som någon gång under de senaste tolv månaderna 
gått till arbetet trots att de p.g.a. sitt hälsotillstånd borde ha sjukskrivit sig uppgick enligt den 
nämnda undersökningen till 77 procent. Av dessa hade 21 procent gjort det mer än fem gång-
er under de tolv månaderna. Orsaken till att sjuknärvarosiffrorna såg ut som de gjorde upp-
gavs vara framförallt vikarieproblem, merarbete och ansvarskänsla för eleverna (ibid.). 
 
Läraryrket utmärks av höga krav och en komplex arbetssituation som ibland kan bli läraren 
övermäktig. Ur hälsosynpunkt är läraryrket därmed utsatt. I Lindqvists (2002) avhandling 
framkom det att lärarna själva ofta använder begreppet stress för att förklara hur de upplever 
sin arbetssituation. Lärarstress definieras av Kyriacou (2001) som upplevelsen av obehagliga 
och negativa känslor, t.ex. ångest, frustration och depression, vilka är ett resultat av vissa 
aspekter i deras arbete som lärare. De utmärkande aspekterna som kan ge upphov till och på-
verka graden av lärarstress angavs av honom bl.a. vara: 
  

• Tidspress och arbetsbörda 
• Individens hanterbarhet av förändring 
• Känslan av att värderas av andra 
• Individens självkänsla och status 
• Administration och ledning 
• Rollkonflikt och tvetydighet 

 
Som tidigare nämnts är det av stor betydelse för hälsan att tid till återhämtning ges för att 
minska de negativa effekterna av stress. I LR:s arbetsmiljöundersökning (2003) uppgav dock 
majoriteten av lärarna att arbetssituationen inte på ett tillfredställande sätt gav tillfälle till det-
ta.  
 
I en studie av Conley (2000) framkom det att det kan finnas ett samband mellan individuella 
samt organisatoriska faktorer och stress hos grundskollärare. Hon har identifierat tre olika 
förhållanden i lärarens arbetssituation som kan orsaka stress. De två första gäller de förvänt-
ningar som övrig personal på skolan har på läraren. Om de förväntningarna är oklara kan det 
skapa osäkerhet hos lärarens beteende. Det kan även vara så att de förväntningar som finns 
skiljer sig mellan olika grupper eller personer, vilket kan ge upphov till en rollkonflikt för 



 
 

 
 

14 

läraren. Det sista förhållandet handlar om de krav som ställs på läraren och om de blir alltför 
höga kan verka stressframkallande. Conley (ibid.) menar att stressen kan medföra att läraren 
känner sig missnöjd med arbetet, samt kan minska lärarens känsla av tillhörighet med skolan. 
 
 

Främja hälsa på arbetsplatsen 
 
Det finns en del faktorer i arbetsmiljön som går att arbeta med för att främja hälsa och välbe-
finnande på arbetsplatsen. Angelöw (2002) har delat in arbetet med att skapa hälsofrämjande 
arbetsplatser i organisatoriska, individuella och gruppbaserade strategier. Dessa ska ses i ett 
helhetsperspektiv på det sättet att de kan kombineras för att uppnå ett bra resultat.  
 
 
Organisatoriska strategier 
 
Ett exempel på organisatoriska strategier är att ha ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM-arbete) (ibid.). Från och med 2001 blev alla arbetsgivare i Sverige skyldiga enligt lag 
att införa SAM-arbete i den dagliga verksamheten på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2001). 
Enligt Arbetsmiljöverkets skrift SAM-arbete (ibid.) betyder det att arbetsgivaren är skyldig att 
systematiskt undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i 
arbetet kan förebyggas. Rutinerna för dessa ska finnas dokumenterade skriftligt i en arbetsmil-
jöpolicy. Andra exempel på organisatoriska strategier kan vara att försöka skapa balans i ar-
betsbelastningen, vilket kan göras t.ex. genom en ökad grundläggande bemanning, avlastning 
av vissa arbetsuppgifter och övertidsbegränsning (Angelöw, 2002). Det kan även vara meto-
der för att öka inflytande och delaktighet och att satsa på ett bra ledarskap, samt erbjuda per-
sonalen möjligheter till kompetensutveckling. För att skapa en hälsosammare arbetsplats på 
organisatorisk nivå är det också av vikt att satsa på friskvård och samarbete med företagshäl-
sovård. Men framförallt kan en viktig framgångsfaktor vara att införa hälsobokslut eller per-
sonalekonomiska analyser. Det kan öppna för ett synsätt där personalen ses som en viktigt 
tillgång för vilken det är lönsamt att skapa en hälsosammare arbetsplats och tidigt gå in med 
förebyggande insatser (ibid.). 
 
 
Individuella och gruppbaserade  strategier 
 
De individuella och gruppbaserade strategierna gäller främst till att börja med att analysera 
arbetsmiljön, samt även de individer som finns på arbetsplatsen för att identifiera vissa ar-
betsvillkor och personliga egenskaper. När detta har gjorts vet man vilka åtgärder som bör tas 
vid. Det kan vara olika typer av friskvårdsaktiviteter som gäller kost och motion, eller kan det 
vara olika metoder för att möjliggöra återhämtning och mental uppladdning. Det är också vik-
tigt att arbeta med metoder som stärker såväl individers självförmåga som samarbetet och 
relationerna mellan individer på arbetsplatsen (Angelöw, 2002). Utifrån detta har vi valt att 
först ta upp och förklara självkänsla, samt hanterbarhet och kontrollmöjligheter mer ingående. 
Dessa kan ha betydelse för hur en påfrestande arbetssituation uppfattas och om hälsan kan 
komma att påverkas. Därefter följer två exempel på individuella och gruppbaserade strategier, 
empowerment och socialt stöd. 
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Självkänsla 
 
Johnson (2003) beskriver självkänslan som vårt känslomässiga förhållande till oss själva. Det 
innefattar hur vi värderar oss själva och i vilken mån vi känner trygghet, tillfredsställelse och 
tillit till oss själva. Hur vi värderar oss själva bestäms av individens uppväxt, personliga anlag, 
kulturens och däribland individens samt familjens värderingar. Johnson (ibid.) fortsätter med 
att förklara att människor ofta gör starkt motstånd mot allt som innebär att vi måste ändra vår 
självbild av den anledningen att det kan tära på våra resurser och självkänsla. En individs 
självkänsla kan antingen betraktas som hög eller låg. Då graden av sårbarhet hos en individ 
beror på de psykiska och fysiska resurserna kan en hög självkänsla anses som en bra förut-
sättning att klara av sådant som kan skapa obalans. Vidare menar hon att de flesta har en rela-
tiv hög självkänsla och att ett visst mått av självtvivel är nödvändigt för en inre utveckling och 
mognad (ibid.).  
 
Enligt Helkama, Myllyniemi & Liebkind (2000) är självkänslan olika mellan alla människor. 
Gemensamt är dock att den påverkar den psykiska hälsan och välbefinnandet, samt hur vi 
interagerar med andra människor. Även Johnson (2003) anser att det finns en klar koppling 
mellan självkänslan och psykologiskt välmående och styrka. En stark självkänsla kan skydda 
människor vid kriser och förluster i t.ex. kärleks- eller arbetslivet. En låg självkänsla däremot 
menar hon i stort sett alltid i någon grad ligger bakom både psykologiska och sociala problem 
som t.ex. ångest eller depression. Skolans organisation är enligt Warren (1997) ett viktigt in-
strument för att influera lärares självkänsla och personliga utveckling.  
 
 
Hanterbarhet och kontrollmöjligheter 
 
Beutler och Moss (2003) beskriver hanterbarhet utifrån två aspekter. Den ena innebär att han-
terbarhet ses som individens sätt att med sina tankar, känslor och sitt beteende förbereda sig 
för anpassning och förändring i situationer som upplevs som ovana och stressande. Utifrån 
den andra aspekten representerar hanterbarhet det sätt som individen värderar och reagerar på 
förändringar. Det betyder att vissa beteendemässiga reaktioner till viss del kan förutspås bero-
ende på en individs personlighetsdrag. En mer generell beskrivning av hanterbarhet ges av 
Lowe och Bennett (2003). Enkelt uttryckt menar de att hanterbarhet ses som en process där 
individen försöker minimera de negativa känslor som kan uppstå av erfarenheten av en nega-
tiv händelse. De uppger att det finns ett nära samband mellan hur en individ uppskattar en 
situation, de känslor som den ger upphov till och hur individen sedan uppfattar sina möjlighe-
ter till att hantera den situationen. 
 
Helkama et al (2000) talar om hur en människa kan uppfatta sitt handlingsutrymme. Indivi-
dens handlingsutrymme kallar de med en psykologisk term för kontroll och den utgör en vik-
tig faktor till människors motivation. Vidare menar de att en individs tro till de egna kon-
trollmöjligheterna inte alltid är i balans med de faktiska möjligheterna till kontroll och påver-
kan. Ibland är våra faktiska möjligheter mycket större än hur vi själva uppfattar våra möjlig-
heter till att påverka och ta kontroll. Det kan skapa en känsla av vanmakt och hjälplöshet. 
Ibland är våra faktiska möjligheter mycket mindre än hur vi själva uppfattar våra möjligheter 
till att kunna påverka och ta kontroll. Det kan ge upphov till frustration och vara enormt 
stressande. Idealiskt är att ha balans i vår uppfattning av våra kontrollmöjligheter, med kanske 
en liten övertro för att få motivation (ibid.). 
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Empowerment 
 
Begreppet empowerment introducerades 1981 för att användas som ett redskap för att stärka 
människors mentala hälsa och sociala situation. Det kan användas inom folkhälsan och ut-
bildning och förknippas framförallt med preventionsstrategier och samhällsintervention. Em-
powerment kan definieras som en process som syftar till att utveckla och öka individers kon-
trollmöjligheter, vilket kan ta lång tid. Processen är beroende av individens inställning till sin 
hälsa och livssituation, samt vilka förutsättningar det finns för individen att kunna påverka 
dessa. Istället för att fokusera på problem och behov är målet med empowerment att lyfta 
fram och arbeta utifrån individens styrkor, rättigheter och förmåga. Empowerment syftar där-
för till att utveckla ett kritiskt förhållningssätt där individen ser och fokuserar på möjligheter-
na i stället för problemen (Cheryl & Gibson, 1991).  
 
Begreppet handlar främst om inre styrka och att känna tillit till sin egen förmåga, vilket kan 
ha ett samband med hälsa och välbefinnande. Men även den sociala omgivningen kan ha in-
verkan på utvecklingen av empowerment. Socialt stöd kan utgöras både av miljön och av 
andra människor, och kan vara en viktig drivkraft i processen för att skapa empowerment 
(Raeburn & Rootman, 1998). I en artikel av Edwards, Green och Lyons (2002) beskrivs hur 
empowerment kan ha en inverkan på lärares uppfattning av sin arbetssituation och yrke. En-
ligt dem finns olika faktorer som kan relateras till begreppet empowerment, som t.ex. att vara 
tillfreds med sitt arbete, självkänslan, medbestämmande, och erfarenheter av yrket. 
 
 
Socialt stöd 
 
Ett exempel på gruppbaserad strategi är socialt stöd. Haglund och Svanström (1995) menar att 
socialt stöd innefattar samspelet mellan människor där psykiskt, känslomässigt, informations-, 
materiellt och funktionellt stöd ges med bättre hälsa som följd. På likande sätt har Angelöw 
(2002) delat in socialt stöd i fyra grupper. Till att börja med är det emotionellt stöd som in-
kluderar kärlek, omsorg, intimitet, tillgivenhet och uppmuntran, samt att kunna lita på och ha 
förtroende för varandra. Sedan kommer det värderade stödet som visas genom feedback eller 
annan information och kan leda till att självvärdering, självbild och självförtroende höjs. In-
strumentalt stöd innebär direkt hjälp eller tjänster av mer praktisk art. Till sist kommer det 
informella stödet vilket innebär att en person får information och råd att använda för att kunna 
bemästra personliga problem och problem i omgivningen. Socialt stöd är en viktigt hälsofräm-
jande faktor för att det kan förbättra hälsa och välbefinnande, samt kan det även fungera som 
en buffert under påtagliga stressituationer. Brist på socialt stöd verkar vara speciellt kritiskt ur 
stressynpunkt när det kommer till konflikter och arbeten som är starkt ansvarskrävande 
(ibid.). 
 
 
Hälsofrämjande insatser för lärare 
 
Jesus och Conboy (2001) har i en studie testat en stresshanteringskurs för lärare för att minska 
deras upplevda stress på arbetsplatsen. De menade att med en bra utformad kurs i stresshan-
tering och motivation kan det leda till att lärare känner en ökad självsäkerhet och trivsel i ar-
betet, vilket i sin tur kan bidra till både personlig och professionell utveckling. Det synsätt 
som bör ligga som utgångspunkt för utformandet av ett sådant program är att det inte finns en 
hypotetisk, idealisk och generaliserbar lärarroll.  Programmet bestod av tio sammankomster 
på tre timmar. Det gick ut på att läraren skulle lära sig att identifiera stressymtom och bi-



 
 

 
 

17 

dragande faktorer till stress, samt lära sig olika coping-strategier relaterade till stress och olika 
faktorer i arbetsmiljön. Resultatet som framkom var att lärarstressen minskade och att välbe-
finnandet på arbetsplatsen ökade. Jesus och Conboy (ibid.) diskuterar dock hur effektiv en 
korttids intervention som denna egentligen är framförallt för lärare som arbetat länge i yrket 
och även hur långvarig effekten skulle komma att bli. Efter studiens utförande hade kursen 
utvidgats till femtio timmar för att kunna ägna mer tid åt samarbetsträning i grupp och till att 
öva upp den professionella självsäkerheten.  
 
I en studie utförd av McNally och Martin (1998) undersöktes mentorns roll i lärarstudenters 
professionella utveckling. Utgångspunkten var att stöd och utmaning var två viktiga kompo-
nenter för att stärka deras självförtroende och föra lärarstudenternas utveckling framåt. Men-
torernas uppfattning var att utan tillräckligt stöd kunde inte utmaning utgöra en drivande kraft 
till utveckling. Det poängterades att det var viktigt att lärarstudenter lär sig att utmana sig 
själva för att kunna fortsätta att utvecklas genom hela yrkeslivet. Lärarstudenternas personlig-
het kunde avgöra mentorns roll på det viset att vissa studenter behöver mer aktivt stöd och 
utmaning än andra. Mentorn kunde vara ett bra redskap för att stödja och utmana lärarstuden-
ter att utvecklas i lärarrollen genom att uppmana dem till att reflektera över sina praktiska 
erfarenheter. De sågs också som en betydelsefull länk för att etablera ett samarbete mellan 
skola och institution för högre utbildning. Mentorskap kan ses som en god möjlighet till ut-
veckling även för själva mentorerna genom att man uppmanas att reflektera över det egna 
lärandet och den egna lärarrollen. Ett mentorskapsprogram kan lägga grunden för en pedago-
gik som lyfter synen på mentorns roll från att förutom att delge den rent tekniska kompeten-
sen som lärare till att även bidra med en syn på lärare som självbestämmande och reflekteran-
de yrkesutövare där läroprocessen fortsätter hela livet (ibid.).  
 
 
Sammanfattning 
 
Andelen sjukskrivna lärare utgjorde år 2003 fem procent av det totala antalet. Läraryrket är ett 
kvinnodominerat yrke och idag ökar den psykiska ohälsan i Sverige framförallt hos kvinnor. 
En annan central aspekt i läraryrket är den mänskliga kontakten, vilket ofta förekommer bland 
de som sjukskrivs p.g.a. utbrändhet. Stress används ofta av lärare för att beskriva sin upple-
velse av arbetssituationen. Det finns en mängd olika psykosociala faktorer som kan ligga bak-
om uppkomsten av lärarstress. Omorganisationen av skolans verksamhet är en sådan faktor 
och kan ha ett samband med t.ex. en ökad arbetsbörda och tidspress för lärare. Även ältande 
tankar var en psykosocial aspekt av läraryrket som kunde anses ge upphov till en känsla av att 
arbetet var gränslöst och därmed framkalla stress. Litteraturgenomgången har därmed visat att 
lärarna är en utsatt yrkesgrupp. Det finns dock hälsofrämjande strategier att använda för att 
undvika att arbetsmiljön blir ett hot för hälsan. Dessa kan delas in i organisatoriska, individu-
ella och gruppbaserade strategier. Det går ut på att t.ex. stärka samarbetet och yrkesrollen, 
samt skapa en trivsam och utvecklande arbetsplats. Skolans roll och uppgifter måste ständigt 
prövas i relation till samhällsförändringar. Frågan är om även lärarutbildningen har detta syn- 
och arbetssätt? Och är då lärare genom sin utbildning rustade för att möta den verklighet som 
finns ute på skolorna utan att deras hälsa ska behöva hamna i riskzonen? 
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Syfte 
 
Syftet är tvådelat. Vi vill för det första undersöka hur grundskollärare anser att den psykosoci-
ala arbetsmiljön påverkar deras hälsa. För det andra vill vi undersöka om lärarna anser att 
lärarutbildningen bidragit till deras förutsättningar att hantera den psykosociala arbetsmiljön 
eller om hälsofrämjande insatser kan vara av värde. 
 
 

Frågeställningar 
 
1. Vilka faktorer i den psykosociala arbetsmiljön uppger grundskollärare påverkar deras häl-

sa och arbetssituation?  
 
2. Hur uttalar sig grundskollärare om lärarutbildningens eventuella betydelse för deras han-

tering av psykosociala arbetsmiljöproblem?  
 
3. Vilka svar på de tidigare frågeställningarna kan vara av intresse för den nya lärarutbild-

ningen som nu tar form? 
 
 

Teoretiska utgångspunkter 
 
Vi har valt att dela in de teoretiska utgångspunkterna utifrån tre olika infallsvinklar. Till att 
börjar med tar vi upp personlighetspsykologiska teorier där vi utgår från Kellys och Eriksons 
perspektiv. Kelly betonar de kognitiva aspekterna i personlighetsutvecklingen. Erikson kom-
pletterar Kelly genom att betona den psykosociala utvecklingen av personligheten. Därefter 
tas Deweys pragmatiska teori upp. Enligt Dewey ligger betoningen i lärandet på aktivitet och 
problemlösning. Vi avslutar med att ta upp sociala teorier. Här har vi sammanfattat tre olika 
teorier: modellinlärning, rollteori och sociokulturell teori. De sociala teorierna betonar att lä-
randet på något sätt är knutet till interaktion och kommunikation.  
 
 

Personlighetspsykologiska teorier  
 
 
Kognitiv inriktning 
 
Kelly har utformat en teori om människans personlighetsutveckling (Tamm, 2002). En indi-
vids personlighet består enligt Kelly av hennes begreppsvärld. Med detta menar han att varje 
individ konstruerar sin egen verklighet utifrån de specifika erfarenheter som hon har gjort. 
Dessa bildar individens begreppsvärld, som hon sedan använder för att tolka sin omvärld. Den 
verklighet som individen skapat är dock föränderlig, då en människa genom nya erfarenheter 
kan ändra sina åsikter och attityder. Men Kelly påpekar i sin teori att oförutsedda händelser 
som kan ge upphov till ångest, rädsla och känsla av hot. Detta kan göra att en individ istället 
klamrar sig fast vid sin trygga och välkända begreppsvärld, vilket då leder till att utvecklingen 
avstannar. Vidare tas det i teorin upp att det är i en sådan situation som konflikter och mot-
sättningar med andra människor kan uppstå. Detta förklaras genom att det är mycket svårt för 
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en individ att helt kunna förstå en annan, då hennes tolkningar av verkligheten markant kan 
skilja sig från den andres (ibid.).  
 
 
Psykosocial inriktning 
 
Utvecklingspsykologin intresserar sig bl.a. för frågor som rör människans utveckling av en 
identitet och personlighet, samt i vilken utsträckning utvecklingen bestäms å ena sidan av 
genetiska faktorer och å andra sidan av miljö- och kultur faktorer. Hurme (1992) menar att 
Eriksons teori om identitetsutveckling är en av de mest kända. Eriksons teori innefattar män-
niskans totala livscykel och enligt honom är en människas utveckling ett resultat av biologis-
ka, psykologiska och sociala faktorer. Människans personlighet påverkas ständigt under hela 
livet av dessa grupper av faktorer. Teorin indelar utvecklingen i åtta klart definierade och av-
gränsade stadier som sker i en bestämd ordning. Varje stadium i utvecklingen innebär en 
mognadskris eller psykosocial kris, vilket Erikson menar är en period i människans liv av 
ökad sårbarhet och ökade möjligheter. En individs identitet formas sedan beroende på hur 
individen löser dessa kriser (Tamm, 2002). Erikson (1995) menar att en individs psykosociala 
styrka framförallt uppstår ur kriserna på tre avgörande livsstadier. Det ena är under spädbarns-
tiden då den grundläggande värderingen hoppet utvecklas ur krisen mellan tillit och misstro. 
Det andra är under tonåren då trohet kommer till ur krisen mellan identitet och identitetsför-
virring. Det tredje är under vuxenåren då omsorg utvecklas genom krisen mellan generativitet 
och självupptagenhet.   
 
Identitetsutvecklingen under vuxenåren innefattar reproduktion, produktivitet och kreativitet, 
d.v.s. att föda barn och att skapa nya produkter och idéer, vilket Erikson (ibid.) kallar genera-
tiviteten. Den psykosociala krisen under detta livsstadium uppstår mellan dessa faktorer och 
självupptagenhet och stagnation. Detta kommer att påverka hur individen kan utveckla närhet 
i sina relationer. Exempelvis kan relationer som slutade på ett hastigt och smärtsamt sätt eller 
brist på bekräftelse i sin nya roll som ung kvinna eller man försvåra för individen att klara 
närhet i sina relationer. Risken blir då att individen isolerar sig. Exempel på en annan form av 
kris under vuxenåren kan uppstå om individen inte är nöjd med sitt arbete eller sitt familjeliv. 
Det finns då en risk att denna person upplever att han eller hon inte kommer någon vart, d.v.s. 
livet har stagnerat. Individen blir produktiv om han eller hon kommer till sin rätt på arbets-
platsen och inom familjelivet. Livet får en mening när individen kan identifiera sig med sin 
arbetsroll och sin familjeroll. Aktiviteter som förstärker dessa roller blir därför viktiga och 
givande. Han eller hon blir då motiverad till att vara produktiv och kreativ. Den nya egenska-
pen som uppstår ur att ha löst krisen på ett balanserat sätt är omsorg (ibid.).  
 
 
Pragmatisk teori 
 
Dewey hyllade förändring och utveckling. Detta grundar sig i hans synsätt att eftersom värl-
den är föränderlig så måste även kunskaper ses som föränderliga och relativa till sitt sociala 
sammanhang (Hartman, Roth & Rönnström, 2003). Individen utvecklas och lär sig i samspel 
med omvärlden. Deweys syn på utveckling är då att det blir som en arbetsuppgift för männi-
skan. Han menade att praktiskt utföra något, att arbeta, ligger till grund för att förverkliga oss 
själva. Men det är viktigt att förstå innebörden av och reflektera över vad, hur och varför man 
ska utföra ett visst arbete för att det ska te sig meningsfullt och leda till självförverkligande 
(Dewey, 1998). Deweys pedagogik ansluter sig till pragmatismen där hans syn på lärande och 
kunskap kommer till uttryck i hans teori ”learning by doing”. Det betyder att han betraktar 
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lärande som något som sker i samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Det får betydelsen 
att erfarenheter som kan bestå av aktiviteter som att se, tänka, röra eller känna leder till reflek-
terad erfarenhet då teorier konstrueras utifrån hur fakta eller värdering har tolkats. Enligt De-
weys värdeteori bör det skiljas på något vi önskar och något som är önskvärt. Det sistnämnda 
är något som klarat av reflektionens krav. Han menade att genom noggrann reflektion över 
erfarenheter formuleras testbara värdeomdömen. Med dessa kan sedan avgöras om något har 
ett verkligt värde i ett visst sammanhang. Reflektionen återförs därefter till praktisk erfarenhet 
för att prövas. Det är således reflektion som ger erfarenheter ny eller utvidgad mening och 
sätter in dem i ett sammanhang (Hartman et al, 2003). 
 
”Genom arbete bestämt av omgivningen har mänskligheten gjort sina historiska och politiska 
framsteg. Det är genom detta arbete som den intellektuella och emotionella tolkningen av 
naturen har utvecklats. Det är genom vad vi gör i världen som vi förstår dess mening och 
mäter dess värde.” (Dewey, 1998, sid. 59) 
 
Kunskap och självförverkligande är med andra ord former av social aktivitet i gemenskap där 
alla individers handlingar betyder något för gruppens ansträngningar att uppnå ett visst mål. 
Enligt Deweys pedagogik framgår att grupparbeten och praktik därför inte borde leda någon 
vart om man inte uppfattar och förstår deras djupare mening. Sådan verksamhet och gruppak-
tivitet som upplevs ske utan mening kan leda till en känsla av utanförskap (Egidius, 2002). 
Socialt liv kräver alltså inte bara undervisning och lärande för sin egen fortlevnads skull utan 
själva processen att leva tillsammans är bildande (Dewey, 1997). 
  
 

Sociala teorier 
 
 
Modellinlärning 
 
Förhållandet mellan mästare och lärling kan förstås som att lärande sker i ett sammanhang av 
en specialiserad social praktik vilken bygger på professionell samhörighet. Lärlingen observe-
rar hur mästaren hanterar situationer typiska för just den professionen och tar samtidigt åt sig 
dess grundläggande värderingar (Säljö, 2000). Modellinlärning baseras på samma princip att 
lärande sker genom att observera andra. Det finns dock individuella skillnader i graden av 
påverkan från olika modeller och även i vem som väljs till modell. Påverkansgraden har att 
göra med hur modellen uppfattas, om den har t.ex. hög status, kompetens eller makt. Generellt 
sett har en person med hög status större chans att influera till ett visst tänkande och handlande 
(Bunton & MacDonald, 2002). Helkama et al (2000) tar upp hur urval av modeller sker. De 
menar att individer gärna ser ut andra som i stora drag liknar en själv till förebilder. Om mo-
dellen som liknar en själv även anses ha hög status av andra och lyckas att hantera vissa situa-
tioner på ett bra sätt höjer det ens eget självförtroende då man p.g.a. sina likheter har goda 
möjligheter att efterlikna modellen. 
 
 
Roller 
 
Enligt Larsson (1989) bestäms den roll en individ intar i ett socialt system utav de förvänt-
ningar han själv och andra har på honom i en viss position eller situation. Förväntningarna 
som kopplats till en viss roll kan variera inom vissa gränser. Dessa gränser sätts av det sociala 
och kulturella systemet. En roll kan således vara mer eller mindre färdig när en individ intar 
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den. En del rollers innehåll är mycket klart och entydigt, men många gånger kan den person 
som innehar rollen påverka och t.o.m. förändra innehållet. Helkama et al (2000) delar detta 
synsätt på rolltagande. De betonade dock även att rollutvecklandet sker med den sociala inter-
aktionen. De menar att förmågan att kunna sätta sig in i en annan persons roll har stor bety-
delse för socialt samspel. 
 
Larsson (1989) vill påvisa detta genom att ta läraryrket som exempel. Skolan är ett socialt 
system där det existerar många olika sociala roller med olika status. En av dessa roller kan 
innebära att vara ledare för en klass. De förväntningar som riktas mot denna person beskriver 
lärarrollen. De individer som har dessa förväntningar är andra rollinnehavare i systemet t.ex. 
elever, föräldrar, skolledare, politiker och allmänhet. De förväntningar som beskriver en viss 
roll styrs till stor del av de traditioner, normer, förordningar och andra uttryck som finns inom 
ett visst kultur- och samhällsmönster. Utifrån detta perspektiv kan lärarrollen anses tämligen 
klar. Förväntningar inom lärarutbildningen, nya läroplaner, debatten rörande kunskapssyn etc. 
kan dock göra rollen oklar. Det kan bero på att rollen så som läraren ser den inte överens-
stämmer med den bild som förväntningarna ger. Rollinnehavarens synsätt och inskaffade 
normer och traditioner kan i detta sammanhang också ha en avgörande betydelse för det slut-
giltiga rollbeteendet. Rollbeteende betecknar hur en person verkligen beter sig i sin roll 
(ibid.).  
 
Termen rollförväntning syftar på det beteende som omgivningen förväntar sig av en viss roll. 
Som Larsson (ibid.) vill påvisa är det inte alltid att rollförväntningar och rollbeteende sam-
manfaller. Om det personliga rollbeteendet avviker alltför mycket från omgivningens rollför-
väntningar utsätts rollinnehavaren vanligtvis för någon form av sanktion. Den lärare som av-
viker alltför mycket från rollförväntningarna kan t.ex. bli utfrusen från kollegornas gemen-
skap.   
 
 
Rollkonflikter 
 
Larsson (1989) beskriver två olika former av rollkonflikter. Den ena är mellanrollskonflikten, 
vilken uppstår när en individ har flera olika roller och andra människor som har olika rollför-
väntningar på individen riktar dem samtidigt mot individen. Rollkonflikten består i att indivi-
den tvingas till att välja en roll men inte vet vilken den ska inta. En lärare kan t.ex. förutom 
sin yrkesroll samtidigt även behöva inta en uppfostrande föräldraroll gentemot eleverna i sko-
lan. Den andra är inomrollkonflikten. Den innebär att andras förväntningar mot en roll inte 
överensstämmer med den egna uppfattningen av rollen. Individen måste då välja vilken roll-
förväntning den ska uppfylla, sin egen eller någon annans, för att hantera konflikten och kun-
na hitta ett passande rollbeteende. Hur konflikterna löses påverkas av olika faktorer. Det är 
vanligen så att individen rättar sig efter de förväntningar som kommer från personer med hög 
status, eller är mest betydelsefulla för individen. Individens förmåga att vara flexibel betonas 
också som en viktig faktor. Helkama et al (2000) tar upp en tredje typ av rollkonflikt, den 
mellan rollen och personligheten. Konflikten uppstår om en individs personlighetsdrag inte 
stämmer överens med de krav som en viss roll medför. Som exempel nämner de att en chefs-
roll ofta kräver en viss initiativ- och beslutsförmåga, vilket kanske inte alla har haft möjlighet 
att utveckla. 
 
Om innehåll, uppgifter och omständigheter delvis förändras inom skolans ansvarsområden 
leder det till att lärarrollen får en ny utgångspunkt. Det kan ge upphov till en känsla av att inte 
längre vara expert på sitt yrke om de nya rollförväntningarna inte stämmer överens med de 
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egna eller kräver andra personliga egenskaper (Falkner, 1997). Isberg (1996) tar, med lärares 
redan ansträngda arbetssituation och starkt förankrade lärarroll som utgångspunkt, upp tänk-
bara negativa reaktioner på förändring. Sådana kan bero på att man inte vill förändra något 
som man tycker fungerar, eller som innebär ökad ansträngning, eller innebär ett annat sätt att 
tänka vilket kan skapa osäkerhet hos läraren. Han menar vidare att lärarrollen har en väldigt 
starkt traditionell förankring och därför bör man först ta hänsyn till vad lärarrollen består i 
innan man försöker förändra den verksamhet som berör lärarrollen (ibid.). 
 
 
Sociokulturell teori 
 
Begreppet socialisation förklarar Säljö (2000) bl.a. utifrån Vygotskijs sociokulturella teori. 
Enligt Vygotskij är socialisation en process under vilken människan tillägnar sig de kunska-
per, beteenden och attityder som gör det möjligt att fungera som en medlem i samhället. Det 
är i denna process som personutvecklingen sker, d.v.s. genom samspelet mellan individens 
omedelbara sociala och fysiska miljö. Teorin försöker således klargöra hur individen tar emot 
intryck från omvärlden och hur det påverkar den egna personen. Den direkta sociala miljön 
utgörs av den primära gruppen, vilken kan bestå av familj, släkt och kamratgrupper. Där for-
mas grundläggande värderingar om t.ex. människosyn, sätt att förhålla sig till sin omvärld och 
vad som är rätt eller fel. I detta tidiga stadium av socialisationsprocessen läggs därmed grun-
den för vår personliga utveckling och förutsättningar för hälsa. Efter den primära gruppen 
kommer den sekundära, vilken ofta träder in i en människas liv då hon börjar skolan och mö-
ter andra barn och vuxna, d.v.s. människor med olika bakgrund och erfarenheter. Senare i 
livet kan den sekundära gruppen exempelvis komma att utgöras av ens arbetsplats. De perso-
ner en människa träffar och den miljö som hon vistas i har stora möjligheter att påverka den 
personliga utvecklingen. Alltså är den aktuella livssituationen därför av stor betydelse. Socia-
lisationsprocessen fortsätter ständigt genom hela livet. Det är därmed mycket som kan inverka 
på och avgöra en människas attityder och beteende i livet. (ibid.).  
 
 

Metod 
 
 

Utgångspunkt och vetenskapligt förhållningssätt 
 
I vår studie har vi varit inspirerade av hermeneutikens tankar. Hermeneutiken som metod för 
att tolka texter har en lång tradition. Den kunskap som söks inom hermeneutiken är hur inne-
börder och intentioner hos unika individer och företeelser sedda i sina sammanhang av tid, 
rum och mening kan förstås. Inom förhållningssättet handlar det om att utifrån sin förförståel-
se tolka intervjuade personers vardagsförståelse (Starrin & Svensson, 1998).  
 
 
Val av metod 
 
För att kunna belysa syftet för uppsatsen har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Me-
toden försöker förstå världen ur respondenternas synvinkel och fångar erfarenheter och inne-
börder ur deras vardagsvärld (Kvale, 1997). Forskarens syfte är då att se det fenomen han 
eller hon studerar inifrån och då skapa en djupare och mer fullständig uppfattning av detta 
(Hole & Krohn-Solvang, 1997). Kvale (1997) menar att kvalitativ metod kan undersöka ett 
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specifikt beteende kopplat till deras omgivning. Metoden ansåg vi vara mest passande då vårt 
intresse var att undersöka grundskollärarnas psykosociala arbetsmiljö, vilken utgör en kom-
plex sammansättning av flera faktorer. Vår önskan med valet av metod var även att inte bara 
vi som författare skulle ha användning av intervjuerna utan även att intervjupersonerna skulle 
känna att det var en fördel att delta. Avsikten var att få en djupare bild och öka förståelsen av 
hur lärare anser att den psykosociala arbetsmiljön påverkar deras hälsa och om lärarutbild-
ningen har bidragit till det eller inte.     
 
 
Teknik för datainsamling 
 
Vi valde att genomföra datainsamlingen genom att använda intervjuer. Hole & Krohn-
Solvang (1997) menar att styrkan med den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssitu-
ationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Vi ansåg att den kvalitativa forsk-
ningsintervju var mest lämplig för vårt syfte dels för att få ett djup i informationen och dels 
för att känsliga ämnen skulle kunna tas upp. Ibland benämns den kvalitativa forskningsinter-
vjun som djupintervju eftersom syftet med metoden är att hitta ett djup snarare än få bredd på 
informationen från respondenten (Carlsson, 1996). Fördelarna med kvalitativ forskningsinter-
vju är att resonemang, känslor, attityder, normer kommer fram. Den är djupgående, detaljerad 
och nyanserad, samt den undersökningsmetod där forskaren utövar minst styrning av under-
sökningspersonerna. Våra intervjuer baserades på öppna frågor vilket tillät de intervjuade att 
svara fritt och utifrån vad som är viktigt för dem. Styrningen minimeras därmed till skillnad 
från t.ex. om enkät använts då de intervjuade begränsas av de frågor som ställs och de svarsal-
ternativ som ges. En nackdel med metoden är subjektivitet, d.v.s. att insamlat material dekon-
textualiseras. Med detta menas att det finns risk att helhetsbilden försvinner när delar av en 
intervju tas ur sitt sammanhang vid analys och redovisning av resultat (Starrin & Svensson, 
1998). 
 
Då ämnen som kan upplevas som känsliga för respondenten kunde tas upp var intervjuer att 
föredra. Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide (se bilaga 1) som innehöll tre olika 
teman med ett antal frågor under varje tema. Enligt Starrin och Svensson (1998) kräver de 
flesta kvalitativa intervjuer någon form av intervjuguide. Det första steget i arbetet med en 
intervjuguide är att klargöra målsättningen och karaktären av undersökningen. Successivt ut-
vecklas sedan intervjuguiden till att innehålla ett antal teman som i sin tur består av konkreta 
frågeställningar.  
 
 

Urval och beskrivning av urvalsgrupp 
 
Urvalet av lärare skedde av praktiska skäl från grundskolor i Skåne. Efter det valdes tio lärare 
ut, varav sju var kvinnor och tre män. Således kom fördelningen på kvinnor och män slump-
mässigt att överensstämma med proportionen kvinnliga och manliga lärare totalt i Sverige. De 
intervjuade lärarna representerade alla stadier i grundskolan, d.v.s. låg-, mellan- och högstadi-
et. De intervjuade lärarna hade alla gått sin lärarutbildning på olika högskolor och universitet. 
Eftersom lärarutbildningen under de senaste tio åren har genomgått stora och små förändring-
ar valde vi att sätta vissa kriterier för vilka lärare vi skulle intervjua. Dessa kriterier var att 
deltagarna skulle ha avslutat sin lärarutbildning för högst fem år sedan, samt ha arbetat aktivt 
som lärare i åtminstone två år. Vår motivering för det var att lärare som aktivt har provat på 
yrket i ett par år borde ha hunnit skapa sig en uppfattning om utbildningens yrkesrelevans. Vi 
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tror även att de lärare som uppfyller dessa kriterier har bättre förutsättningar än de som har 
gått lärarutbildningen för längre tid sedan att minnas sin lärarutbildning. 
 
 

Studiens genomförande 
 
Studiens genomförande inleddes med att vi kontaktade rektorer på ett antal grundskolor för att 
få deras medgivande och hjälp med att hitta lärare som uppfyllde våra kriterier. Vi tog sedan 
kontakt med dessa lärare via telefon eller e-mail. Vid kontakt med lärarna bestämdes tid och 
plats för intervjun. Vi informerade även lärarna om vad intervjun skulle handla om och hur 
lång tid den skulle ta. Två provintervjuer genomfördes men då de gav användbar information 
har vi valt att använda dem i resultatet. Vid åtta av de tio intervjuerna deltog båda författarna. 
Vi ansåg att det var en fördel att båda författarna deltog vid intervjuerna. Detta gjorde att en 
kunde intervjua och den andra observera för att vid intervjuns slut kunna ställa följdfrågor. 
Starrin och Svensson (1996) menar att det är otillräckligt att enbart skriftligt dokumentera 
intervjupersonernas svar. Det rekommenderas därför att spela in intervjuerna med intervjuper-
sonens tillåtelse. De inspelade intervjuerna varade mellan 50 och 70 minuter. Varje intervju 
inleddes med en kort presentation av studiens syfte, intervjuarna, intervjupersonerna samt de 
etiska aspekterna.     
 
 
Analys 
 
Datamaterialet skrevs ut ordagrant från de inspelade banden för att kunna användas vid analy-
sen. Transkriptionerna bestod av totalt 144 sidor och lästes av båda författarna. Efter detta 
följde en diskussion där vi lyfte fram viktiga och karakteriserande områden ur intervjuerna. Vi 
valde med hjälp av bakgrund och de teoretiska utgångspunkterna att dela in analysen i två 
stora områden, psykosocial arbetsmiljö och lärarutbildningen. Under dessa två stora områden 
skapade vi teman utifrån likheter och skillnader i intervjupersonernas svar. Under varje tema 
plockade vi ut ett antal citat som skulle spegla dessa. Carlsson (1996) anser att tolkningen av 
materialet inte alltid går att påbörja redan vid insamlingen av materialet. Dock kan detta vara 
möjligt i många fall och då bör detta utnyttjas. Fördelen med att påbörja analysen redan under 
datainsamlingen är, menar Carlsson (ibid.), att man kan göra ändringar för att på bästa sätt 
kunna belysa sitt syfte. I vårt fall gjordes detta med hjälp av följdfrågor under intervjuns gång. 
Vid kvantitativa studier finns det relativt klara regler och välutformade metoder för hur en 
analys ska gå till. Så är inte fallet vid kvalitativa studier. Det finns inga klara regler eller me-
toder utan det beror på studiens syfte och datainsamlingssätt (ibid.).  
 
 

Etiska överväganden 
 
Strålfors och Olsson (1998) skiljer på två sorters etik inom forskning. Det är inomvetenskap-
lig etik och utomvetenskaplig etik. Inomvetenskaplig etik bygger på hur forskningens metodik 
har tillämpats för att säkerställa tillförlitlig kunskap och att hålla tolkningen inom de gränser 
som sätts av de använda metoderna. Utomvetenskaplig etik innebär det ansvar som forskare 
har mot samhället. Forskarens nyfikenhet och forskningens krav på frihet begränsas av krav 
på att forskningen skall bedrivas på ett för samhället accepterat sätt. Samhället har tillförsäk-
rat sig en insyn och inflytande i forskningen genom att etikkommittéer har inrättats. Vår stu-
die har tillämpat de forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 
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forskning som är inrättade av Vetenskapsrådet (2002). Principerna är indelade i fyra olika 
krav. Det första är informationskravet, vilket innebär att forskaren ska informera om studiens 
syfte. Deltagandet ska vara frivilligt och när som helst kunna avslutas. Detta informerades 
intervjupersonen om inför varje intervju. Det andra kravet kallas för samtyckeskravet och med 
det menas att forskaren måste ha deltagarnas samtycke. Som tidigare nämnts inhämtades sam-
tycke från rektor och lärare innan intervjuerna påbörjades. Det tredje kravet är konfidentiali-
tetskravet. Alla personuppgifter och insamlad data i studien måste behandlas på ett sådant sätt 
att inga utomstående ska kunna identifiera enskilda intervjupersoner. För oss var det viktigt 
att tänka på i och med att lärare uttalade sig om förhållanden i sin psykosociala arbetsmiljö 
och för att inte bli utpekade av rektor eller kollegor avidentifierades materialet. Vi har bl.a. 
plockat bort namn på personer, skolor och städer för att intervjupersonerna inte ska kunna 
identifieras. Det sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att insamlad data inte får an-
vändas i annat än forskningssyfte. Det inspelade och transkriberade materialet kommer att 
förstöras efter att vår studie är avslutad. 
 
 

Resultat 
 
Eftersom syftet för vår studie är tvådelat har vi för att ge en klarare överblick även delat in 
resultatet i två block. Först tas lärares psykosociala arbetsmiljö upp, vilket i sin tur strukture-
rats upp i olika teman utefter de faktorer som tolkats vara väldigt framträdande i grundskollä-
rarnas psykosociala arbetsmiljö. Sedan följer det andra blocket som handlar om lärarutbild-
ningen. Där ges en bild av hur grundskollärarna uppfattat sin genomgångna lärarutbildning. 
 
 

Lärarnas psykosociala arbetsmiljö 
 
Då det är ett väldigt komplext ämne med många olika faktorer som bidrar och samverkar till 
hur den psykosociala arbetsmiljön uppfattas har det efter vad som framkommit i intervjuerna 
och efter analys skapats tre övergripande teman: gränslöshet, att inte räcka till, samt hälsa 
eller ohälsa. Varje tema följs sedan i sin tur utav ett par underrubriker som tar upp olika 
aspekter av respektive tema. En sådan detaljerad indelning av resultatet kan skapa en förenk-
lad och fragmenterad bild av lärares psykosociala arbetsmiljö. Därför är det viktigt att påmin-
na läsaren om att försöka behålla ett helhetsperspektiv, då alla olika teman med deras under-
rubriker tillsammans samverkar och påverkar lärares uppfattning om deras psykosociala ar-
betsmiljö.  
 
  
Gränslöshet 
 
Begreppet gränslöshet har att göra med hur läraren uppfattar gränserna för att utöva sitt arbete 
i tid, rum och även för vilka uppgifter som bör ingå i arbetet. Det fanns uppfattningar om att 
gränsen mellan arbete och fritid lätt suddas ut och att arbetsdagen därmed går i ett och även 
följer med en hem. Omfattningen av arbetet har utökats med nya arbetsområden, samtidigt 
som de mål som styr verksamheten kan kännas oklara och svårtolkade, vilket bidrar till en 
känsla av att ständigt vara bunden till sitt arbete. 
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Tid  
 
Respondenterna upplevde att deras dag kännetecknades av tidsbrist och känslan av att det 
ständigt var ärenden och uppgifter utöver undervisningen som skulle göras. På rasterna fanns 
det ingen tid till återhämtning och vila utan då skulle alla dessa ärenden och uppgifter tas om 
hand. De tio förtroendetimmar i veckan som lärare har skapar förvirring när det gäller lärares 
arbetstid. Arbetstiden begränsas ofta inte till dessa timmar, vilket kan ge upphov till mycket 
övertid som inverkar på fritiden. Förtroendetimmarna kan därmed skapa känslan av att arbets-
tiden är gränslös och svår definierad.  
 

”En typisk arbetsdag… jag kommer hit och jobbar och gå hem. (skratt). Jag sitter inte ned någonting, 
kan jag säga under en dag utan jag flänger fram och tillbaka hela tiden.” 
 
”Nu har jag lektion om fem minuter och jag har inte hunnit planera den liksom. Och det… det är inte så 
kul för att det är egentligen det som ska vara mitt jobb. Så den undervisande delen tycker jag kommer i 
skymundan för allting annat.” 
 
”Det är svårt att släppa jobbet. Eftersom man har dom här förtroendetimmarna. Så gör det också att… 
när tar dom slut?” 
 
”Antingen så jobbar man så mycket att man är trött och inte orkar med sin fritid, eller så hinner jag inte 
ha någon fritid för att jag måste jobba.” 
 
 

Rum 
 
Samtidigt som friheten är ett positivt inslag i läraryrket kan det även bidra till att den rumsliga 
aspektens gränser suddas ut. Friheten öppnar upp för möjligheten att välja plats för var man 
vill utföra delar av sitt arbete. Det blir då svårare att begränsa arbetstiden. Intervjupersonerna 
uppgav att läraryrket kan innefatta uppgifter som kan utföras t.ex. på biblioteket eller i hem-
met, vilket kunde leda till att det gick ut över deras lediga tid. Detta innebar att lärarna ofta 
tog med arbete hem och det gjorde att de fick svårt att skilja på fritid och arbetstid. De kände 
då att man aldrig var riktigt ledig. Avgränsningen i rum försvinner dessutom när t.ex. elever 
och föräldrar kan nå läraren hemma. Därmed begränsas inte läraryrket till enbart arbetsplat-
sen.  
 

”Man har ganska stor frihet, att själv lägga upp undervisningen och sina egna arbetsuppgifter. Ganska 
stor frihet med tiden, och om man vill göra sitt jobb här eller om man vill gör det någon annanstans på 
biblioteket eller var det nu kan vara.” 
 
”Att man aldrig känner sig riktigt ledig. Du går aldrig hem från jobbet och kan känna att du liksom är 
ledig och så. Även om du är ledig emellanåt… när du väl jobbar får du lägga så mycket tid på kvällar 
och helger och… elever kan ringa en på kvällar och helger.”  
 
”Föräldrar tar en större… tar mer tid och en större del än vad jag trodde från början att det skulle göra. 
Mycket föräldrasamtal. Mycket föräldrar som ringer hem.”  

 
Ibland kunde den rumsliga gränslösheten av arbetet vara ett frivilligt val. Genom att dela med 
sig av sin fria tid till att göra saker med elever underlättades sedan för läraren att skapa rela-
tioner med dem och därmed få bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö i skolan. 
 

”Att man bjuder på sig själv och att jag är villig att lägga av min fritid, för det ska bli bra va för jag vet 
att det hjälper mig. För om jag gör sånt som att gå på bio med dem en kväll så har jag ju igen det i 
klassrummet för då blir det en ömsesidig respekt. De känner att jag ställer upp för dom och de ställer 
upp för mig.” 
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Arbetsbörda 
 
Arbetsbörda var ett begrepp som ofta togs upp av intervjupersonerna. Den ansågs ha blivit 
mer omfattande, vilket kunde göra att lärarna inte kände att de hann utföra sitt arbete på ett 
tillfredsställande sätt. Arbetsbördan kunde även bestå i att läraren blev tvungen till att utföra 
sådant som ansågs tillhöra andra personers åtagande. Läraren kunde då få en känsla av att 
arbetsbördan blev lite mer än vad man klarade av.  

 
”Men… arbetsbördan har ökat så pass mycket jämförelsevis med hur jag hade det innan. Så det gör ju 
liksom att man…att man känner att man inte hänger med liksom…” 
 
”Det känns som att man… vi ska vara allt liksom… inte bara lärare, utan specialpedagog och mamma 
och kompis och… alltså allt liksom. Så det är nog det som gör att det känns så maffigt.” 
 
”Jag tror att det är många som tror att vi jobbar mellan åtta och två. Och att vi har långa lov. (…) Sen är 
det många som vet att vi har dåligt betalt och att vi sliter med ungdomar som inte har så mycket… ef-
tersom föräldrar träffar sina barn allt mindre eftersom båda för det mesta jobbar… eller många lever en-
samma med sin barn, så vet många att vi har med barn att göra som vi ska försöka uppfostra också.” 

 
Vissa menade att skolan har fått ta över ansvarsområden som tidigare låg på andra. Lärarna 
upplevde att det ökade deras arbetsbörda och satte större press på dem. Det uppgavs att den 
ökade arbetsbördan främst berodde på att arbetslagen tagit över uppgifter som tidigare utför-
des av rektor och ledning. Det var uppgifter som schemaläggning, beställning av böcker och 
andra administrativa uppgifter som att se över dokument och utarbeta handlingsplaner. Lärar-
na upplevde att detta tog tid från själva undervisningsarbetet och därmed betraktades dessa 
arbetsuppgifter som mindre meningsfulla.  

 
”Nu håller vi på att utveckla bättre rutiner och ju tydligare och enklare rutiner vi har desto lättare är det 
för oss. Och så tycker jag att man från ledningsnivå måste ta lite mer på sig. För vi är väldigt pressade 
med den organisationen vi har idag.” 
 
”Och det är ju bara… mina lektioner är det som planeras minst känns det som för allting annat tar så 
mycket tid. Och dom har lagt över jätte mycket på arbetslaget. Vi ska göra så mycket själva hela tiden, 
alltså som cheferna innan tog hand om.”  
 
”Ja, det är… usch ja… Alla målpapper… alla papperen som ska fyllas i… alla grejer… alla projekt som 
ska göras som är fullständigt meningslösa. Som tar så mycket tid för själva elevarbetet”. 
 

Det upplevdes inte som att den ekonomiska ersättningen på ett tillräckligt sätt tog hänsyn till 
lärares utbildning och arbetsbörda. Sett till ansträngningen var alltså lärares lön för låg. Dock 
framkom det av lärarna att om man såg endast till deras slutliga resultat och måluppfyllelse 
var lönen snarare för hög. 

 
”Den (lönen) är alldeles för dålig för en akademisk utbildning men sen å andra sidan kan jag säga att det 
är… om produktiviteten vid enskilda lärares prestationer ska värdesättas, då är det ingen lärare som är 
värd 20 000 p.g.a. att vi bakbinds hela tiden.”  
 

Arbetsbördan kändes stor dels på grund av läraryrkets gränslösa karaktär men även för att det 
fanns en känsla av att uppgifterna alltid går att planera och förbereda mer eller bättre. Det 
upplevdes som viktigt att då kunna sätta egna gränser för hur mycket arbetet fick gå ut över 
lärarens fritid. 

 
”Sen då att man alltid känner att jag borde ha gjort det. Sen så lägger man ju upp att jag får inte glömma 
det och inte glömma det. Det innebär att man är fysiskt närvarande med resten av familjen men ofta nå-
gon annanstans i tankarna och det känns inte jättekul.” 
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”Jaa, det skulle nog vara lätt att gå upp mer i jobbet. Och tänka mer kring… sitta hemma på kvällarna 
och jobba på helgerna och sådär. För man kan ju alltid göra mer och bättre pyssla lite till.”  
 
”Det är bara att bestämma att nu är jag klar. Nu går jag. Nu struntar jag i det här för idag. Nu är klockan 
fyra. Många klarar inte det. Och det gör inte jag heller alltid. Det är upp till en själv. Det finns hur 
mycket som helst att göra.” 
 

 
Otydliga mål 
 
En del av intervjupersonerna tyckte att de nationella målen som eleverna ska uppnå är otydli-
ga och svåra att tolka. Detta skapade svårigheter för undervisningen. Det fanns även en upp-
fattning om att ledningen inte kunde ge klara direktiv för verksamheten. Skolan är en stor 
arbetsplats och där finns många olika viljor menar en intervjuperson. Därför efterlystes klara-
re mål på nationell nivå och att ledningen gick in och styrde mer.    

 
”Vad betyder det att uppnå ett sånt här mål? Och framförallt de inledande uppnående… eller dom inle-
dande målen i läroplanen. Dom är ganska flummiga och så. Vad betyder det konkret egentligen? Vad 
krävs för att en elev ska få godkänt? Vad betyder att vara förtrogen med, ja negativa tal?” 

 
”Så just det där skulle man önska att ledningen också var väldigt välplanerade och visste att nu är det 
här och det här… för ibland vill dom lägga över så mycket, men det får ni diskutera… och ni får vara 
med och bestämma… och visste det är jättebra, men är man många som arbetar på en arbetsplats behö-
ver man någon som styr det liksom också.”   
 
”Och jag skulle önska lite… att alla skolor har en tydlig profil, så här jobbar vi. Och så söker man sig 
dit för att man vill jobba så. Inte för att man själv ska treva sig fram hela tiden.” 

 
 
Ältande tankar 
 
Gränslösheten yttrade sig även i form av tankar och känslor som ständigt kretsade kring arbe-
tet och uppkom även under den tid då lärarna egentligen inte behövde eller ville arbeta. Detta 
påverkade dels fritiden då tid till återhämtning eller andra aktiviteter blev lidande, dels påver-
kades humöret och även sömnen av dessa ältande tankar kring vad som kan ha hänt på arbetet. 
 

”Det kan hända att jag är på jobbet även om jag är hemma. Alltså tankarna kretsar alldeles för mycket 
på jobbet och skolan.” 
 
”Att man kan inte slappna av utan man fortsätter att jobba med det när man kommer hem även om man 
inte sitter ner och skriver vid ett skrivbord. Så påverkar det ens humör och man tänker jätte mycket 
på… blandar in sig själv i saker man inte kan hjälpa.” 
 
”Men jag upplever ju att jag måste dra gränsen även om jag ger av min fritid så då känner jag ju att nå-
gonstans måste gränsen dras för ibland så sitter jag hemma och tänker liksom och kan inte sova på nät-
terna för att något har hänt på jobbet.” 

 
Om arbetet inte hade några gränser kunde det möjligen kopplas till hur man är som person. 
För att utföra arbetet på tillfredsställande sätt var då den ständiga mentala närvaron något som 
eftersträvades. Men en sådan personlighet och sådant djupt frivilligt engagemang i arbetet kan 
till slut även ge upphov till dessa återkommande, ofrivilliga och malande tankar kring arbetet. 
 

”Jag är ganska mycket den typen som går in någonstans och är där till hundra procent. Jag sitter inte 
och är någon annanstans. Själsligt eller i tankarna utan då är jag på jobbet. Det kan hända att jag är på 
jobbet även om jag är hemma. Alltså tankarna kretsar alldeles för mycket på jobbet och skolan.” 
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Att inte räcka till 
 
En känsla av att inte räcka till kunde ha en mer tillfällig karaktär. Denna känsla bottnade i en 
osäkerhet som t.ex. olika rollkonflikter kan ge upphov till. Läraryrket är ett väldigt socialt 
arbete, vilket innebär en nära kontakt med många andra människor. Det gör att lärare ständigt 
ställs inför olika förväntningar som kan skapa olika typer av rollkonflikter. Det framkom att 
sådana konflikter var vanligt förekommande och kunde kännas påfrestande. Lärare talar också 
om sitt ansvar i yrkesrollen och förhållanden som förklarar hur deras uppfattningar om moral 
vävs in i synen på sin arbetssituation. 
 
             ”När jag blir extra trött… att irritationen tar överhand istället. Man hamnar i någon slags konfrontation,  
             det stegras till ett bråk och fokus hamnar på fel ställe. Och alla går därifrån missnöjda. Så på så sätt föds  
             många konflikter i skolan.” 
 
           ”Många av dom här konflikterna kan jag skylla på arbetsbördan och stressen för det blir så i en icke- 
             stimulerande miljö eller vad skall jag säga, en icke-stödjande miljö. Det framkallar en massa problem.” 
 
 
Inomrollskonflikter 
 
Ett framträdande exempel på en inomrollskonflikt som togs upp i intervjuerna handlade om 
att olika personer som t.ex. rektor, kolleger, föräldrar och elever ställde olika krav på hur in-
dividen bör vara som lärare. Att bli ställd inför olika förväntningar på sig som lärare i kombi-
nation med att de inte är förenliga med den egna uppfattningen om lärarrollen gör då att lära-
ren måste prioritera. Konflikten i att behöva välja vilken förväntning läraren ville uppfylla 
skapade en känsla av otillräcklighet.  

 
”Du har en vecka på dig att rätta 25 uppsatser, vad gör du då? Eller en kollega begär en sak, föräldrarna 
en andra sak, elev en tredje och rektorn en fjärde, vad gör du då? Du vill inte nåt av detta, vad gör du 
då? Du kommer aldrig, aldrig, aldrig att räcka till.” 

 
Ofta handlade det om vilken typ av roll som kunde vara lämpligast för lärarna att inta för att i 
sin tur kunna skapa relationer med eleverna. Ska man vara vän med eleverna eller inte? Detta 
fanns det olika uppfattningar om. Vissa ansåg att det är läraren som är vuxen och därför inte 
alltid bör ha en vänskapsrelation med eleverna. Medan andra lärare tyckte det kunde vara en 
väg att gå för att just få en mer nära och avslappnad relation med dem. 

 
”Ja, man kan ju inte vara vän med alla barnen. Det går inte att vara vän alltid… utan… ibland kan man 
gå ner och vara på barnens nivå… och skratta lite och var lite så busig… men dom ska ju aldrig glöm-
ma att det är jag som är fröken, att det är jag som är vuxen, det är jag som ansvarar och jag som be-
stämmer.” 

 
”Det sägs ju hela tiden att man inte skall vara kompis med eleverna men jag tror att jag är kompis med 
de flesta faktiskt jag tror det har mycket att det har att göra med att jag kom ut när jag var så ung…” 

 
Det kunde upplevas som att gå balansgång mellan att vara på elevernas nivå eller inte. Det var 
accepterat att ibland vara ”busig” och skoja med eleverna för att sedan ändå våga visa vem det 
är som är vuxen och bestämmer.   

 
”Så det gäller ju samtidigt som man ska vara deras vän så gäller det ju samtidigt att visa att det är jag 
som är läraren. Det är ju jätteviktigt va, att det där som… det är en balansgång som man måste gå…” 
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Mellanrollskonflikter 
 

Definitionen på en mellanrollskonflikt är när lärarrollen kolliderar med andra roller som en 
individ har, t.ex. den som mamma/pappa, hustru/man eller vän. Det fanns en uppfattning om 
att läraryrket krävde personligt engagemang. Konflikten uppstod då när gränsen för yrkesrol-
len och rollen som privatperson suddades ut. Om yrkesrollen kom att ta överhanden gjorde det 
att läraren kunde känna en känsla av otillräcklighet i sitt privata liv. 
 

”Man jobbar ju med sig själv och sin person… visst man tar väl på sig en roll när man går hit, det gör 
man ju… men man jobbar ju nästan rent privat ibland känns det som, eftersom att man skapar relatio-
ner.” 

 
”Och räcker du inte till på jobbet, då känner du att du inte räcker till hemma. Och det behöver inte krä-
vas så mycket hemma för att du ska känna det.” 

 
 

Undervisningsrollen 
 
Intervjupersoner hade en klar bild över vad som var en lärares uppgift och vad som inte var 
det. De flesta tyckte att de fick utföra uppgifter som de egentligen inte tyckte tillhörde lärar-
rollen. Ibland kunde det betyda att allt arbete utom undervisningen med eleverna borde uteslu-
tas. Sådana extrauppgifter som ansågs ligga utanför lärarns arbete kunde gälla schemalägg-
ning, andra administrativa uppgifter och barn med särskilda behov. Det berodde främst på 
bristande måluppfyllelse. Då sådana uppgifter ansågs ta för mycket tid från undervisningen 
och planeringen av lektioner, d.v.s. det som läraren uppfattade som det egentliga målet med 
sitt arbete. 
 

”Men så är det här med det administrativa. Nästan allting ska göras av lärare. Med planering eller… 
schemaläggning och problem med barn som egentligen inte ligger på läraren.” 
 
“Man är för lite lärare. Hade jag bara fått ägna mig åt min klass och struntat i allt annat så hade jag kun-
nat göra ett helt annat jobb. Tror jag. Så är det.” 

 
Gränserna för vad som ingår i undervisningsrollen kunde dock ibland upplevas som diffusa: 
Vilka uppgifter har man som lärare? Det skapade en osäkerhet hos en del lärare. Andra upp-
gav att de med tiden hade fått erfarenheten att kunna avgöra vad man ska göra som lärare och 
när man ska låta andra ta vid.  

 
”Med tid så har jag blivit väldigt duktig på att avgöra det tycker jag. Vad jag ska göra och inte ska göra 
som lärare.”  
 
 

Moraliskt ansvar 
 
En del av de intervjuade lärarna talade om att de har ett stort ansvar inom sitt yrke och att det 
kunde upplevas som påfrestande.  

 
”Det är också påfrestande att man har väldigt stort ansvar eller vad man ska säga.” 

 
”Det är inte så himla kul att känna det… att man sviker eller vad man ska säga. För det är ju trots allt 
bara ett jobb. Men det är ju inte det. Man lämnar ju inte bara efter sig sitt skrivbord, utan det är ju en 
massa människor...” 
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”Det kanske är inbyggt i den svenska folksjälen att man inte ska gnälla. Gnäller man så är det svaghet. 
Det är för att jag inte orkar med och jag har en brist i mig själv. Men det är inte det utan att skolmiljön 
är så himla tuff, krävande och svår så det är inte normalt. För jag känner att man… att jag jobbar myck-
et ideellt… det är inte ett jobb för mig… det är mitt strå till stacken.” 

 
Först och främst gällde det ansvaret mot eleverna, att ge dom en rättvis chans och bedömning. 
En del lärare kände att de har elevernas öde i sina händer och därför kunde påverka deras 
framtid. Det kunde uppfattas som att sätta väldigt stor press på läraren då det bl.a. ställer höga 
krav på moralen i att ha en förmåga till förståelse och att vara rättvis. Men även på läraren 
som pedagog, att ha tillräckliga kunskaper och förmåga att uppmuntra till lärande. Det var en 
uppfattning att om läraren inte hade kunnat uppfylla det ansvaret hade det kunnat bero på att 
läraren inte räckt till som pedagog. 

 
”Men så friar jag hellre än fäller va… det… för att jag har sett… för att jag vet att jag har folks öde i 
mina händer... framtid… alltså ungdomars framtid i mina händer. Jag kan modellera och sedan bara 
skjuta iväg det. Sedan kan det få oanade konsekvenser för eleverna.” 
 
”Jag är grundskollärare 1-7 med svenska, SO och ett annat ämne som inriktning. Sen finns det dom som 
går grundskollärare 1-7 med matte/NO och något annat ämne som inriktning. Då är ju tanken att det ska 
jobba två lärare i en klass. Sen följer man klassen 1-7 (…) men så har det inte trätt i kraft. Jag hade möj-
lighet att följa med mina treor upp i fyran och sen upp i sexan men jag… jag tänkte länge och väl på 
det. Men jag beslutade att det är nog ganska bra för dom att få en ny lärare (…) Om jag hade följt dom 
tills dom hade slutat sexan och dom bara hade mig i sex år. Och om dom då hade haft brister… då är det 
bara jag som blir hängd. Eller hur?” 

 
Det ansvar som lärare kände riktade sig även mot samhället i stort och grundade sig i tankar 
om att bidra med något gott genom att utbilda morgondagens arbetskraft. Det kunde även ver-
ka som en form av belöning för det arbete man uträttar som lärare. 
 

”Men att man på något vis vill vara med och hjälpa till och göra en insats någonstans. ” 
 
”Det är jättegivande att vara här. (…) Det finns ju massor av rara och söta elever här och man känner att 
här gör jag en insats.” 
 
 

Hälsa eller ohälsa? 
 
I intervjuerna har det kunnat identifieras olika faktorer som kan avgöra om en lärare mår bra 
på arbetet eller inte. De faktorer som uppgavs skulle kunna skapa ohälsa på arbetet var fram-
förallt känslan av otillräcklighet och stress. Där de bakomliggande faktorerna ofta var arbets-
bördan och läraryrkets gränslösa karaktär. Faktorer som ansågs skapa trivsel och hälsa på ar-
betet var mest fokuserade kring belöning i form av en nära kontakt med framförallt elever 
men också kollegor, av vilka bekräftelse och förtroende gavs. 
 
               ”Det är så jag fungerar… att hälsan sätter stopp innan man börjar fundera: Okej, vad är det nu som har  
               varit…” 
 
 
Otillräcklighet 
 
Känslan av otillräcklighet har här att göra med en varaktig känsla av maktlöshet, vilken kan 
komma att bli en hälsorisk då den av lärarna ofta kopplades ihop med att känna frustration 
och stress. En känsla av otillräcklighet var något som intervjupersonerna ofta upplevde. Lä-
rarna upplevde att de inte hann med att utföra alla arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt 
inom sin arbetstid. Detta kunde i sin tur ge upphov till frustration över att inte kunna vara den 
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lärare man vill vara. En känsla av otillräcklighet kunde också uppstå ur maktlösheten i att inte 
kunna påverka förhållanden som hindrade en från att vara just den lärare man vill vara. 
 
               ”Just att känna sig otillräcklig nästan hela tiden det gör ju att man liksom inte… då mår man ju inte     
               bra.” 
                
               ”Det är mycket av den frustrationen och maktlösheten att man inte känner att… jag ger tillräckligt. Så  
               är det alltid i lärarrollen.” 
 
De yttre faktorer som skapade en känsla av maktlöshet och otillräcklighet ansågs av lärarna 
bero på tillgången av ekonomiska, mänskliga och rumsliga resurser. Det ledde till att de inte 
kunde utföra sitt arbete som de hade önskat, d.v.s. bristen på resurser begränsade dem.  

 
”Vi vill så himla mycket vi som jobbar här. Men vi kan inte. Det finns inte medel, pengar eller lärare, 
rum eller plats eller vad vi än pratar om så finns det inte. Vi kan vilja hur mycket som helst. Det är som 
att springa rakt in i en vägg. ” 

 
Andra menar att det finns lärare som slutar p.g.a. att de känner sig otillräckliga. De vill inte 
sänka sina ambitioner och väljer i stället att byta arbetsplats eller sluta som lärare.  

 
”Och då kanske man slutar som lärare eftersom man inser att detta var för tufft och att jag klarar det 
inte. Mina ambitioner är högre än detta och det finns inga pengar, och det går inte att fixa och jag kän-
ner mig otillräcklig.” 

 
 
Stress  
 
Begreppet stress var något som ofta förekom när intervjupersonerna talade om sin arbetsmiljö. 
De tyckte att stress var något som kännetecknade deras arbete. Läraryrket kunde vara mycket 
personligt utvecklande, men om tid till återhämtning inte ges kan stressen blir konstant och 
påverka hälsan. 

 
”Det är många människor som utsätts för mycket stress… det är ju både bra och dåligt att utsättas för 
det… för man lär ju känna sig själv samtidigt som man pressas lite hårdare än vad som egentligen är 
hälsosamt. Fast det är självutvecklande på det viset att man lär känna sig själv är det destruktivt för sjä-
len att inte känna stimulans eller glädje att idag kan jag koppla av på jobbet.” 
 

Lärarna uppfattade att det som gav upphov till stress bl.a. var att se elever som mår dåligt och 
att känna att man inte riktigt kan hjälpa dem. Det kunde även leda till tecken på ohälsa i form 
av vissa fysiska besvär. Andra upplevda orsaker till stress som lärare talade om gällde bristen 
på tid och resurser. Följden av det blev att lärarna fick använda rasterna till att utföra vissa 
uppgifter eller ta med sig det hem, vilket då kunde kollidera med sysslor och ansvar som man 
har i det privata livet. 

 
”De (eleverna) mådde så himla dåligt att de egentligen inte borde ha gått i en vanlig klass. Och det gav 
upphov till en otrolig stress. Då andades man bara… (kippar efter luft)… så hela tiden på dagarna. Och 
hade ont i magen och ont i huvudet.” 

 
               ”Det är stressen. När man känner att man inte hinner med alla dom barn som har särskilda behov. Det  
               finns inte tid eller resurser.”  
 
               ”Är man inställd på att få, både det här med rast och att man hinner planera… Och har man tänkt sig att 
               hinna det och inte gör det så är det ju hemma man får göra det. Och ibland har man ett annat liv och   
               man har kanske bestämt saker där. Då blir man jättestressad.” 
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Det kunde förekomma hot och förolämpningar från elever på arbetsplatsen, vilket upplevdes 
som svårt att hantera för en del lärare. De uppgav att elaka ord ”gnager på dem” och fastän 
man inte tror det så tär det på en. Detta kunde ge upphov till ältande tankar hos läraren och 
leda till en känsla av frustration och stress. 
 

”Känslan av frustration kan komma över en på vägen hem. Det här att dom nådde lite längre in med 
sina pikar än vad man först fattade. (…) Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det… en känsla av irrita-
tion och av frustration… och en viss aggression kanske. Så kan man inte riktigt sätta fingret på vad det 
är.” 

 
En annan faktor som skapar stress och en påfrestande arbetsmiljö är att läraryrket är ett s.k. 
kontaktyrke. Det innebär att lärare på sin arbetsplats har en ständig kontakt med andra männi-
skor. Detta uppgav intervjupersonerna vara stressande och påfrestande. Samtidigt var det nå-
got som kom med läraryrket och ansågs som omöjligt att bortse ifrån.  

 
”Man är ju tillgänglig för så många hela tiden. Man kan inte stänga in sig någonstans. Antingen sitter 
man i ett arbetsrum fullt med folk, eller så sitter man i personalrummet fullt med folk, eller klassrum-
met… alltså man är ju aldrig själv.” 
 
”För det mesta bra men oftast är jag trött. För det är utmattande att ha människor så nära inpå sig hela 
tiden.” 
 
”Jag blir ju rädd när jag inte kan släppa det. Det är ju svårt att separera för det är ju människor man job-
bar med. Det känns omänskligt att gå hem och glömma bort att det är någon som mår jättedåligt i klas-
sen.” 
 

För att klara av att ha ett kontaktyrke såg en del lärare till att ha det helt tyst om sig på fritiden 
och att ibland på arbetsplatsen få en stund för sig själv. 

 
”Och sen har jag ett jättestort behov av att få ha det tyst. Och här är ju aldrig tyst. Bara den här lilla 
stunden man kan ha tyst innan man går in på lektionen är jätteviktig. ” 
 
 

Hälsofrämjande faktorer 
 
Hittills har betoningen legat mycket på aspekter av lärarnas psykosociala arbetsmiljö som 
uppfattades som påfrestande. Det talades dock även om de positiva sidorna av lärarnas ar-
betsmiljö som skapade trivsel och en stimulerande miljö som kunde stärka en personligen och 
ens lärarroll. 

 
”Att få umgås med barn och ungdomar. Och sen tycker jag att det roligaste är att man får skratta varje 
dag. Att man får varje dag skratta, flera gånger. Det tror jag att det är…det är lyx att få göra det verkli-
gen.” 
 
”Den här miljön är en miljö som tilltalar mig och låter mig utvecklas. Och att göra ett bra jobb eller där 
jag kan förverkliga mig själv och känna att jag är duktig på det jag gör.” 
 

De hälsofrämjande aspekterna som lärarna tog upp var mest fokuserade kring eleverna och 
kollegerna på skolan. Belöning i form av bekräftelse genom uppskattning och förtroende från 
omgivningen var det intervjupersonerna såg som mest positivt med att vara lärare. Att se när 
elever lär sig något gör att läraren får bekräftelse på sitt arbete och att de mår bra. Det lyfter 
läraren.  

 
”...Som jag sa tidigare att man kommer hit och en elev som säger något positivt eller bara kommer fram 
och lägger armen om en och skämtar. Så man får ju bekräftelse här. Det får man ju inte om man bara 
sitter med en hög med papper. Så det är ju skönt.” 
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”Men det som är positivt det är när man ser det här förtroende när man kommer in i klassrummet. Att 
man känner att det är en trevlig atmosfär och att eleverna tycker om en och trivs. Dom vet vad som 
gäller och har förtroende för en.” 
 
”Och det är ju… och givetvis när man ser på en elev att där föll polletten ned. Det är underbart. Det är 
härligt eller när dom läser in eller presenterar något själva och ser att dom är stolta. Det är jättehärligt.”  
 

Det framkom att belöning i form av ekonomisk ersättning kunde vara ett medel för att ge lära-
re bekräftelse på att de uppskattades och behövdes. Dock fanns även en uppfattning om att det 
inte alltid var så att den typen av belöning gick till rätt person med tanke på den ansträngning 
som lagts ner. 
 

”Jag var på väg härifrån för ett par år sedan. Också sa rektorn att vi vill gärna ha dig kvar här… lockade 
med lönen.” 
 
”Det är mycket runt omkring och det här med den individuella lönesättningen ser jag som en riktigt, rik-
tigt… (…) Där känns det som att det är lite fel och där är jag faktisk lite besviken på läraryrket. Det 
syns att ledningen inte alltid ser vilka det är som verkligen jobbar.” 
 

Stöd uppfattades som att kunna vara ett bra sätt att ge belöning genom att läraren får bekräf-
telse på att man gör ett bra jobb eller förståelse om det är jobbigt. Det var ofta kollegorna som 
bistod med detta. Behovet av stöd och återkoppling från ledning och kollegor fanns men det 
var ofta inte möjligt att få det. Detta berodde på att även de levde efter samma förutsättningar, 
d.v.s. med tidsbrist och stor arbetsbörda. 

 
”Så det tar mycket energi från mig och reda ut hur schemaändringar ska bli och sånt. Jag är kass på det 
så jag får lägga mycket tid på att… men så har jag kollegor som är jätteduktiga på det, så då hjälper 
dom mig med det och jag hjälper dom med något annat.” 
 
”Viljan från ledningen är väldigt god men dom sitter också med skit upp till knäna. Så dom hinner inte 
alls ge oss den feedbacken och stöttan som vi behöver.” 
 
”Arbetslagen fungerar ju men vi är ju alla lika pressade och stressande. Så det är ju svårt… mer eller 
mindre i alla fall…så det är ju svårt… det är ju svårt att stödja någon är man är lika… fastän man försö-
ker. Eller så försöker man låta bli att berätta om sitt elände också.” 

 
Den psykosociala arbetsmiljön kännetecknades av höga krav p.g.a. lärararbetets omfattning 
och ansvarsområden, vilket kunde skapa en känsla av otillräcklighet och stress. För att hantera 
det kunde en metod vara att sänka sina ambitioner genom att därmed försöka anpassa sig och 
utföra arbete som det finns resurser till. Detta sågs dock som en mycket kortsiktig lösning 
som inte var hållbar i längden. Tid till eftertanke uppfattades som att ha varit ett lämpligare 
och långsiktigt effektivare tillvägagångssätt. Under loven gavs tillfälle för tid att återhämta sig 
och det var då en absolut nödvändighet. 

 
”Man får ju trycka ned sina ambitioner lite också. Så oftast är jag nöjd för att jag tycker att jag kan inte 
göra hur mycket som helst. Det är nog något som kommer med tiden för jag har sänkt mina ambitioner 
bara under dom här tre åren. Från början tyckte jag verkligen att jag skulle hinna med allt.” 
 
”Inte en metod som fungerar i längden. Men det är ju… det är ett sätt att överleva för stunden. Egentli-
gen… jag tror att det är tid för reflektion vi behöver. Och den finns inte.”  
 
”Sen när loven kommer är de bara ett måste för annars hade vi inte klarat av att jobba dom övriga veck-
orna. Så det är liksom ren återhämtning när vi väl har dom där loven.” 

 
Det fanns en uppfattning om att det var viktigt att sätta upp mål för undervisningsarbetet som 
kunde anses rimliga att uppnå. Rimligheten avgjordes utifrån de förutsättningar i tid och re-
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surser som gäller på arbetsplatsen, samt vilken typ av skola man arbetade på. Utan sådana 
gränser kunde man annars känna att man var missnöjd med sin prestation som lärare. Att dra 
gränser även gällande den rumsliga aspekten var av betydelse. Hemmet skulle då kunna utgö-
ra en plats för att koppla bort arbetet och få tid till återhämtning. Ett annat sätt att koppla bort 
arbetet var att göra aktiviteter som inte var knutna till ens läraryrke. Ombyte i miljö kunde 
även ses som ett sätt att få möjlighet till både personlig och professionell utveckling.  

 
”Mina egna mål är att se till att dagen flyter så bra som möjligt för de flesta barnen. Att de är så nöjda 
att de kan tänka sig att komma tillbaka en dag till. För sätter jag målen högre än så blir jag lätt besviken. 
Det går inte att göra här. Så det är ju en del av lärarrollen att man lär sig att sätta olika mål på olika plan 
och olika arbetsplatser.” 
 
”Jag tycker det är viktigt för att man ska orka, så ska man skilja på jobbet och hemmet.” 

 
”Då känner jag att har jag sysselsättningar på fritiden som inte är kopplade till detta så kan jag ta itu 
med detta på ett annat sätt än om jag hade suttit hemma i soffan hela kvällen. För man måste ha stimu-
lans själv också.” 
 
”Nu känner jag nog det extra mycket att är dags att röra på sig för att jag vill inte stagnera.” 
 
”Sen är det väl det att man behöver komma bort för att se något annat. För hade jag hamnat liksom på 
min gamla skola så skulle jag bli helt chockad. Vad då, kan det vara så här? Det kan jag bli lite rädd för 
ibland, för tänk om jag skulle komma dit och inte kunna undervisa för jag kan för lite.”  
 

Även om det fanns faktorer i arbetsmiljön som kunde ge upphov till att man skulle kunna 
känna sig stressad var det inte nödvändigtvis så att det skulle påverka en negativt. Förmåga 
till att kunna improvisera kunde då vara en stor fördel när förhållandena var sådana. 
 

”Jag är ganska ofta inte så förberedd som jag skulle vilja vara p.g.a. tidsbrist. Fast jag har en ganska bra 
improvisationsförmåga som jag tränat upp under åren som jag inte skulle klara mig utan för det handlar 
oerhört mycket om det.” 

 
 
Sammanfattning 
 
Denna sammanfattning är en komprimering av svaren till vår första frågeställning. Vårt resul-
tat av lärares psykosociala arbetsmiljö visar att respondenterna upplevde att deras arbetsdag 
kännetecknades av tidsbrist och därmed också brist på återhämtning. Att läraryrket innefattar 
uppgifter som kan utföras på andra platser än arbetsplatsen kan uppfattas som positivt. Men 
det kan även skapa en förvirring då arbetet kan uppfattas som gränslöst. Arbetsbördan var ett 
begrepp som flitigt användes av de intervjuade lärarna. Vissa menade att lärare har fått ta över 
fler uppgifter som tidigare låg på andra. De nationella målen som styr lärarnas arbete uppfat-
tades av intervjupersonerna som otydliga. Detta kunde skapa svårigheter i undervisningen av 
elever. Lärarna menade även att deras yrke karaktäriserades av att deras tankar och känslor 
ofta kretsade kring arbetet och de individer de möter där på fritiden. Detta fick som följd att 
fritiden blev lidande. Dessa beskrivna inslag i lärarnas arbetsmiljö och yrke gör att det kan 
betraktas som gränslöst. 
 
Läraryrket är ett s.k. kontaktyrke och det innebär att de möter och arbetar med människor var-
je dag. Detta får konsekvensen att de möts av olika förväntningar på sig som lärare. När dessa 
inte kan kombineras kan inomrollsrollkonflikter uppstå. En annan typ av konflikt är mellan-
rollskonflikten. Lärarna uppgav att yrkesrollen kan komma att ta överhand och då räcker man 
inte till i vardagslivet. Den yrkesroll som lärare har upplevdes ha diffusa gränser och det fanns 
en osäkerhet i vad som egentligen var lärares uppgifter. En del av respondenterna uppgav att 
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de har ett stort ansvar inom sitt yrke och att detta kunde upplevas som påfrestande. I de inter-
vjuades utsagor kunde olika faktorer identifieras som bra och mindre bra för deras hälsa. Det 
som ansågs som negativt i arbetsmiljön var att de intervjuade ofta upplevde en känsla av otill-
räcklighet. De menade att de inte hann med att utföra sina uppgifter på tillfredställande sätt. 
Detta kunde skapa en känsla av frustration. Ett annat inslag som ansågs vara negativt i ar-
betsmiljön var stressen. Stressen uppkom bl.a. av brist på återhämtning, när man inte kunde 
hjälpa elever som mår dåligt samt om det förekom hot och förelämpningar från eleverna. Det 
som främjande hälsan på arbetsplatsen var mest fokuserat kring eleverna och kollegorna. Det 
uttrycktes även en åsikt att det var viktigt för hälsan att lära sig sätta gränser för vad man skul-
le göra och uppnå i läraryrket.  
 
 

Lärarutbildningen 
 
I denna del av resultatet tas det upp hur lärarna uppfattade att lärarutbildningen förberett dem 
för de förhållanden som i den första delen av resultatet beskrivits som att kunna påverka deras 
hälsa och psykosociala arbetsmiljö. Lärarna gav även förslag på hur förutsättningarna för att 
kunna främja en god hälsa och psykosocial arbetsmiljö skulle kunna vävas in i utbildningen.  
 
 
Att lära är att göra 
 
Praktiken har framställts som en stor och betydelsefull del av utbildningen. Under praktiken 
får lärarstudenterna möjlighet att förbereda sig på vad jobbet innebär och även att öva på den 
sociala situationen. Genom praktisk erfarenhet kunde man förberedas för det tuffa jobbet som 
lärare. Dessutom fick man genom att vara aktiv i praktiken insikter i vad som händer när oe-
nigheter med elever eller kolleger uppstår. Praktikdagar en gång i veckan sågs som positivt på 
det sättet att det gav en övergripande och sammanhängande bild av läraryrket.  
 

”… Det är klart att en lärarutbildning skulle kunna förbereda en mer på att det är tufft. Men det tyckte 
jag att jag fick ganska klart för mig när jag hade varit ute på de praktikplatser som jag har varit.” 

 
”… Praktiken är ju bra. Förutom då att man måste kunna sina ämnen. Det är ju att vara ute i verklighe-
ten som lär en någonting för att stå och berätta… det är ju jättebra att jag har lärt mig vad det finns för 
olika pedagogiska teorier, men det är ändå här man lär sig någonting. Så mycket praktik för det är bra. 
Det behövs.” 

 
”… Att jag tycker att under lärarutbildningen, det viktigast är att dom får lov att var ute bland elever. 
För det är där absolut som man lär sig mest och det är även där man får ta sina smällar. Alltså bland 
elever eller bland kollegor.” 
 
”Praktiken förberedde en bra tycker jag. Det där med att man är ute en gång i veckan på en skola gör ju 
att man hela tiden har kontinuitet. Att man hela tiden känner att… man har upplevt julen, man har upp-
levt påsk på skolan.” 

 
 
Bekräftelse 
 
Behovet av bekräftelse var stort för lärarna även under lärarutbildningen. En positiv faktor 
som uppgavs i samband med praktikerfarenhet var att ha fått bekräftelse och återkoppling av 
handledarna på praktikskolorna. Men det var inte alla som hade haft den turen att ha fått det.  
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”… Jag pratade mycket med handledaren efteråt… den handledaren jag hade var bra på det. Frågade 
ofta… mycket beröm… Men att hon stärkte… hon stärkte mig något så enormt.” 

 
”Jag har haft fantastisk tur på min slutpraktik. Dels hade jag två lärare, så dom delade på mig. Vilket 
gjorde att jag nästan fick dubbelt så mycket feedback som alla andra fick.” 

 
 
Praktikplatsen 
 
Eftersom att praktiken ansågs som en sådan viktig del i utbildningen blev det avgörande var 
man hade sin praktik. Detta påverkade sedan vilka erfarenheter man hade med sig i bagaget 
för att utöva läraryrket. 
 

”Att man fick prova på… åtminstone att man fick vara på två skolor… två olika sorters skolor. Men att 
man hade längre praktik på varje skola. Mer tryggt också… att man får lite... själv får lite stadga om lä-
rare då.” 
 
”Jag hade ju all min praktik på en skola och det har dom ju nu också. Och det är ju säkert bra på vissa 
sätt, men jag tror att det är bra att se många olika skolor, för att en skola är inte den andra lik. Så jag tror 
det är jätteviktigt att få ha träffat många olika lärartyper, många olika skolor, så att man bildar sig en 
bred uppfattning om hur det ser ut. För att jag tror att man blir väldigt blind på att jaha, alla skolor ser ut 
så här liksom.” 
 

En del synpunkter om vad som saknats under praktiken gällde att det inte fanns några direkta 
riktlinjer om vad praktiken skulle innehålla. Detta ledde till att den som inte själv drivit på för 
att få öva alla moment i lärararbetet inte fått träning i allt. 
 

”Man skulle undervisa fick man reda på under sin praktik. Men inte i hur stor grad man skulle undervisa. 
Utan höll man en lektion i veckan så var det väl bra. Höll man halva dagar så var det ju bra. Allting… så 
länge jag kände mig nöjd och skolan kände sig nöjd så var det bra. Och det kan ibland kännas lite… me-
sigt.” 
 
”Alltså vi fick ju lite broschyrer om hur man håller ett utvecklingssamtal, men där är ändå många sådana 
saker som det ju krävs lite träning på. Och nu vet jag att, för jag är själv mentor till en kandidat nu, och 
han… dom kräver ju att han ska vara med på utvecklingssamtal och så. Men det var ingen som sa det när 
jag hade min praktik.” 

 
 
Mästare och lärling 
 
En viktig faktor till att öka känslan av att få en ordentlig bild av läraryrket och därmed känna 
sig väl förberedd var att ha lärare i högskolan som på något sätt fortfarande hade kontakt med 
grundskolor. Detta har stora likheter med förhållandet mellan en lärling och dennes mästare 
på det viset att man söker efter en förebild som man kan efterlikna. 
 
 
Modeller 
 
Högskolelärare som fortfarande arbetade på grundskolor var mycket bra som modeller för att 
ge en bild av det kommande arbetet för blivande lärare. De lärare som blev modeller var de 
som gav bilder från fältet som tycktes stämma överens med egna upplevelser. För att lärarut-
bildningen skulle ha haft en bra förankring i verkligheten och känts mer uppdaterad efterlystes 
därför ofta fler aktiva lärare inom skolan i undervisningen på högskolan. 
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             ”Vi hade några lärare som då fortfarande jobbade med undervisning på grundskolan då och jobbade på   
             högskolan. Och det var väldigt bra. Man gjorde dom till sina förebilder på något sätt. Dom kunde ta med  
             sig situationer direkt som hade hänt igår eller från morgonen och sen berätta om dom för oss. Det tror  
             jag…för mig var det jätte, jätte viktigt.” 
 
             ”Men alltså att visa en ärligare bild av hur det ser ut. Faktiskt. Att ha lärare som varit ute och jobbat  
             nyligen som inte förskönar vardagen. Att man får dom här verkligen för att ta hand om de problem som  
             man stöter på.” 
 
 
Icke-modeller  
 
Under utbildningen hade även högskolelärare som inte verkade som förebilder stötts på. Upp-
fattningen var att de ofta predikade ett föråldrat undervisningssätt och saknade den praktiska 
vinklingen av problem som kan uppstå i undervisningsmiljön. 
 

”Vi kände efter bara dom där dagarna vi var ute… en dag i veckan… att ibland så kunde någon kanske 
en gammal stofil slänga ur sig ja, men så gör man ute på skolorna idag. Och då satt man ändå 26-27 
personer och sa va? Ingen kanske kände igen det. (…) På lärarhögskolan skulle dom nog också behöva 
att utmanas att förnya sig och sen att hänga med.” 

 
”… Vi hade nån gång en doktorand i pedagogik och det kan man fråga sig vad det ger för något. Det 
som du kan och det du står och pratar om, kan vi lära oss genom att läsa böcker och tenta av. Vad vi be-
höver är att träffa lärare som är ute och undervisar nu och jobbar.” 
 

När utbildningen inte kunnat tillgodose blivande lärare med de kunskaper och färdigheter som 
de ansåg krävs för att utöva yrket kunde det ge upphov till frustration senare i arbetslivet. 
 

”... Det fanns vissa stofiler som inte visste vad som gällde. Men det har ju gjort… ser man rent 
psykosocialt har man ju blivit lite frustrerad. Att man har önskat att man har haft det...” 

 
 
Modeller till lärarutbildningen? 
 
Det gavs förslag om hur utbildningen skulle kunna få mer verklighetsanknytning, samt även 
ge en vidare bild till blivande lärare över den arbetsmiljö som de kommer att möta i yrkesli-
vet. Detta innefattade då att ge lärare som arbetar eller nyligen arbetat i grundskolan en chans 
att komma och berätta om sina positiva respektive negativa erfarenheter av läraryrket. 
 

”Jag har många gånger tänkt det att varför ringer dom inte och ber en att komma dit och berätta? Så folk 
får en chans att tänka va. Så tycker jag… att dom borde bjuda in människor som bara varit ute några få 
år, som kunde berätta om sina erfarenheter.” 
 
”... Såna som kanske är sjukskrivna för att dom har mått dåligt på sitt jobb. Bara att få lyssna på dom 
och se att allt kanske inte är bra alltid. Kanske ta in folk som har gått in i väggen på sina arbetsplatser 
och liksom höra varför, och vad dom gjorde, så att man tänker på vissa saker och sådär. (…) För det är 
lätt att man tror, man träffar kanske bara dom som allting funkar bra för.” 

 
”Att det kanske ingår när man kanske har jobbat i 5 år kanske… som grundskollärare, då ska man er-
bjudas att du en dag i veckan ska åka och föreläsa på lärarutbildningen. Så att dom bara inte har perso-
nal som jobbade för länge sen. Det är en jätte viktig del för skolan förändras otroligt mycket hela tiden.” 
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Född till lärare? 
 
Läraryrket uppfattades kräva vissa personliga egenskaper och förutsättningar. Även om det 
går att skaffa sig kunskaper i ämnen och metodik ansågs de pedagogiska färdigheterna, att ha 
en viss hand med barn och förmåga att nå ut till dem, vara något som antingen fanns i en eller 
inte.   
 

”Jag tror inte att man kan lära sig att bli lärare. Jag tror att man är lärare på nåt sätt va. Jag vet inte om 
jag kan förklara det men man har det någonstans i sig. Att man har ett pedagogiskt kunnande och att 
man vill jobba med ungar. Jag tror inte att man kan sitta på en skolbänk och lära sig att nu ska jag bli en 
bra lärare.” 
 
”Jag tror att man måste vara ganska säker på vad man är för någon person om man ska bli lärare. Både 
för att man ska vara den hela tiden. Man kan ju inte spela för eleverna hela tiden och sen.. för att du tes-
tas mycket som person hela tiden i olika situationer. Och då måste du vara säker och trygg med dig 
själv för att kunna ta dom testerna.” 

 
Dock reflekterades det även över samspelet mellan den egna personligheten och hur den for-
mar eller formas i utbildningen och yrkeslivet. Hur man är som person och hur man kan an-
passa sig efter gällande normer i skolans värld var av betydelse för hur man sedan skulle 
komma att uppfatta sin roll som lärare. 
 

”Alltså sin personlighet har man ju redan när man börjar utbildningen men jag tror att den präglar ditt 
arbete väldigt mycket. Faktiskt. Men sen visst det är klart att jag har påverkats av min utbildning och 
det vi gjorde.” 
 

Personlig lämplighet ansågs vara en viktig faktor för att klara av dagens psykosociala arbets-
miljö i skolan. Utifrån detta framkom många tankar om lärarutbildningens kvalité och hur den 
skulle kunna eller även borde ta hänsyn till personlig lämplighet. Jämfört med de krav som 
ställs på ämneskunskaper skulle även liknande krav kunna ställas på personlig lämplighet. 
 

”… Jag tycker att dom ska vara lite mer noggranna med vem dom tar in. Alltså inte bara se till betyg 
utan lämplighet också. Det tycker jag för då kanske man inte sätter folk i klistret som inte klarar av det.” 

 
”… Det är ju väldigt många som efter första praktiken… det är väl därför den är tidig, för då var man 
ute i sex veckor och provar på… några hade inte alls provat på innan att vara lärare och blev helt för-
skräckta när de förstod hur det skulle vara och slutade då.”  
 
”Några blev stoppade av ämneskunskaps skäl. Och där var ämneslärarna stenhårda, att du kan inte till-
räckligt bra engelska. Och stoppade dom på det viset och så fick dom antingen då plugga extra engelska 
eller resa och lära sig engelska. Och det var ingen som tyckte det var konstigt.” 

 
Ett sätt som föreslogs för att få bättre kvalité på utbildningen var att arbeta mer med handled-
ning framförallt under praktiken. Men även den borde ”kvalitetssäkras” genom att utbildning 
skulle ges till handledare på praktikskolorna. 
 

”Det fick vi när vi var ute på praktik men det var också väldigt individuellt. En del kom till handledare 
som inte vågade säga halv två i kritik. Och andra kom till handledare som speglade ens insats väl. (…) 
Det är tragiskt för dom som läser i flera år och tar flera 100 000 i studielån och sedan upptäcker man när 
man kommer ut att jag passar inte till det här... jag är inte duktig på att lära ut. Och det är inte den per-
sonens fel… kanske bristande insikt. Ofta är det att lärare och handledare inte har vågat säga att det här 
är nog inte din grej.” 
 
”Både lärare och studenter på lärarhögskolan är allt för skyddade. Det är för ombonat och tryggt… Allt-
så dom skulle ha gjort det mycket mer att man har en mentor. Och går och kör undervisning och sen så 
har man en som hela tiden ställer frågor till en.” 
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”Man lämnar mycket på handledaren. Det finns ingen handledarutbildning, riktig handledarutbildning, 
dom har sådär enstaka dagar. Som inte är ett måste för att man ska vara handledare.” 

 
 
Teori och praktik 
 
Teori och praktik uppfattades ibland som att ha ett samband men kunde även ses som åtskilda 
delar utan någon direkt samhörighet. Praktiken beskrevs som den värdefullaste delen av lärar-
utbildningen och det var ovanligt att nyttan med teorin nämndes. Det fanns en uppfattning om 
att lärarens egna praktiska erfarenheter av lärarrollen inte stämde överens med utbildningens 
bild av lärarrollen. Upplevelsen blev då att de på utbildningen inte hade förståelse för de för-
hållanden i arbetsmiljön läraren har att arbeta efter, samt hur läraren har försökt att hantera 
detta. Utbildningens bristfälliga kontroll och uppföljning av lärarstudenternas praktik ledde i 
sin tur till att den blivande läraren då ifrågasatte utbildningens aktualitet. 
 

”Men tyckte väl inte riktigt att vi fick riktig respons. (…) När det var någon elev som hade burit sig 
väldigt illa åt, så att man liksom gå ut härifrån. Jamen, ni får inte säga till nåt barn att dom ska gå ut. 
Och då hamnar man i en sån där... men när dom då säger att du inte får ta ut nåt barn ja, då har man ju 
förlorat varandra direkt.” 

 
”Men jag såg honom (handledaren) en gång att han satt med på en lektion under sex terminer. Och det 
kan jag känna att det är för lite för att man ska få någon. (…) Vi var fem på skolan… och då var han på 
vår första praktik hos oss allihopa, sen såg vi honom aldrig mer. Och då undrar jag hur mycket han kan 
ha koll på hur mycket vem jag är, hur min utveckling…” 
 

Det blir väldigt framträdande i följande citat att lärarutbildningen och skolorna ute i samhället 
inte ansågs arbeta efter samma premisser. Det fanns en uppfattning om att det kan leda till 
problem för läraren som kommer ut i yrkeslivet och upptäcker att det inte stämmer överens 
med den bild de har fått under utbildningen. 

 
”Saknats har ju hur viktigt det är att vara nära eleverna. Och det är där jag tror att vi har dom stora pro-
blemen. Lärarutbildningen fortfarande spottar ut lärare som kommer till en miljö som dom inte känner 
igen och som inte heller… ja, det blir svårt… därigenom stannar hela utvecklingen upp.” 
 
”Dom kommer med förhållandevis gamla värderingar som man har på lärarhögskolan och när man då 
kommer ut som lärare försöker man givetvis hålla fast vid detta… Men lärarhögskolan tycker i sin tur 
att det är skolorna som har en konservativ syn och att dom gärna vill förändras.” 

 
”Eftersom jag har gått fyra till nio så lägger man stor vikt vid våra ämnesstudier. Jag tycker att man 
skulle lagt en större del på det sociala. Alltså lärarhögskolan ger ofta en bild av att eleverna sitter ned 
och tycker det är roligt. Men sån är inte verkligheten.” 
 

Blivande lärare tillgodogör sig arbetssätt under utbildningen, som t.ex. att ha arbetslag, vilka 
de sedan kan märka inte har slagit igenom ute i arbetslivet. Det gör att nyexaminerade lärare 
möter motstånd som kan skapa osäkerhet och frustration. Eftersom sättet att arbeta med i ar-
betslag inte helt har fått fäste ute på skolorna och då det finns med i läroplanen är det något 
som eftersöks att utveckla ytterligare mer redan under utbildningen. 
 

”… Sen har vissa skolor inte lärarlagen fullt ut. Utan dom jobbar fortfarande mycket självständigt fast 
så heter det att dom är ett lärarlag fast ingen har något ansvar för något annat än vad de hade innan. Och 
då är det jättesvårt att jobba och kommer man ut i ett sådant arbetslag där det finns ett inre motstånd.” 

 
”Dom tror på skolan att arbetslag fungerar ute på skolorna. Och att alla vill jobba i arbetslag och så är 
det inte. Utan det är många som har jobbat som lärare i tio, tolv, tretton år som säger att mitt ämne går 
inte att integrera i detta. Dom dagarna kan inte jag. (…) Alltså det är väldigt mycket som gör att det inte 
funkar och det tror dom…..det har dom inte fattat på lärarhögskolan.” 
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”Syftet är ju att man ska fortsätta utveckla arbetslag. Det står faktiskt i läroplanen. Och det är en oer-
hörd styrka om man har ett sådant arbete. Har man då det redan från utbildningen i sig, att man ska 
sträva efter det. (…) Det är inte länge sedan man gick i sitt rum och stängde sin dörr med alla barnen 
och sen fick ingen annan vuxen komma in. Skolorna ser ju fysiskt ut så fortfarande, det är långa korri-
dorer med klassrum. Men det behöver ju inte betyda att man ska jobba så.” 
 

 
Lärarutbildningen och den psykosociala arbetsmiljön 
 
I arbetet som lärare pratade intervjupersonerna ofta om en stor arbetsbörda och samtidigt tids-
brist för att klara av den. För att förebygga lärares hanterbarhet av känslor av otillräcklighet 
och stress önskade grundskollärarna att det under sin utbildning fått mer konkreta och praktis-
ka förberedelser.  
 

”Det skulle ha behövs med metodik och pedagogik. Det har dom alldeles för lite av på lärarhögskolan… 
Men just… jag är väldigt intresserad av pedagogik. Och även av metodik, hur man lär ut. Det har dom 
bara… inte så många poäng i. Och det hade man behövt mer av. Absolut.” 
 
”Och sen att hela tiden till våra dokument… nu sätter man högre och högre press på oss att nå målen i 
läroplanen. Det pratade vi alldeles för lite om. Alldeles för lite och det här med att bryta ned dom natio-
nella målen till skolans mål. Det kunde man också ha mer verktyg till oss för att kunna göra det.”   
 

Det fanns en uppfattning om att det kunde verka som en avlastning på arbetsbördan om såda-
na förberedelser hade getts redan under själva lärarutbildningen. Framförallt var det i det inle-
dande skedet av yrkeskarriären som en sådan avlastning på arbetsbördan hade varit speciellt 
värdefull. 
 

”För när du kommer ut, ska du hitta på allting själv från början, så är det jättemycket jobb. Så det är inte 
helt fel att ha fått lite tips. För det är så mycket annat som är nytt när du ändå kommer ut.” 
 
”När jag kom ut som ny lärare så var jag jätteosäker och fattade ingenting. Och det är ju inte så att man 
får en hel massa hjälp. Det kan vara små praktiska saker som man behöver hjälp med. Man får jobba sig 
själv upp från botten. Precis som… utan någons hjälp. På sätt och vis så är det kanske bra för man får 
lite skinn på näsan och lär sig. Men det är en tuff väg om man samtidigt har en jobbig klass och såna 
saker.” 
 

Även att ha fått övning på situationer där samspelet mellan människor är det centrala ansågs 
som viktigt. Det kunde gälla samarbetsträning mellan lärare och elever, och mellan lärare och 
kollegor samt hur man som lärare ska förhålla sig till föräldrar. 
 

”Man skulle förbereda blivande lärare mycket på att det är absolut ingen ”walk in the park” att vara lä-
rare. Och det handlar inte så mycket om faktiska ämneskunskaper. Som dom vill göra gällande. Det 
handlar mycket, mycket mer om socialisation.”  

 
”… Kanske lite konflikthantering…..skulle jag kunna efterlysa… Det hade kanske varit jättebra att ha 
ganska mycket om det. För det handlar jättemycket om det.” 
 
”Av dom 5 åren och 200 poäng som jag har tagit så hade jag lätt kunnat byta ut… med glädje hade jag 
bytt ut mycket av 41-60 poängs kurserna i teoretiska ämnen mot praktiska grejer. I (namn på land) har 
dom något som liknar en hälsoutbildning. (...) Dom hade lärt sig att improvisera och ta hand om grup-
per, gruppdynamik. Det handlar så mycket om det ute i skolorna idag.”  
 
”Och sen är det klart samtalet med elever och föräldrar att vara mer säker på det. Med utvecklingssam-
tal som man lägger mycket tid och energi på. Att få dom vettiga och bra och det kan man öva sig på 
mycket på sin utbildning.”  
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Med tanke på hur mångkulturellt Sverige är idag saknades den medvetenheten på lärarutbild-
ningen. Det framkom att arbete med människor från olika kulturer krävde olika arbetssätt vil-
ket då försvårade för läraren att utföra sin uppgift om man inte fått träning för det. 
 

”Man pratade alldeles för lite om invandrare och svenska två bakgrund. Alldeles för lite för att jobba på 
en sådan här skola. Tyvärr har vi inte fått den fortbildningen under tiden här heller. Men det borde lä-
rarhögskolan ge överlag. Vi har ju många invandrare i vårt land. Eller folk med andra religioner och 
bakgrund än vad vi är vana vid.” 

 
 
Lärarutbildningen och hälsa 

 
Det fanns en uppfattning om att då lärarutbildningen inte kunde spegla och förbereda en på 
den arbetsmiljö som gäller ute på skolorna kunde det ge upphov till påfrestningar i form av 
stress och en känsla av otillräcklighet och ensamhet, samt påverka individens självkänsla ne-
gativt när man sedan kom ut i arbetslivet.  
 

”Att dom inte förbereder en så att man inte blir mentalt förberedd på dom dåliga inslagen som stress 
och frustration. Av olika andledningar får man inte en rätt bild av hur det är att komma ut och jobba 
som lärare. Den skönmålas för mycket.” 
 
”Det dom missar helt och hållet är mitt individuella…. mående. Hur ska jag hantera det som jag ser ute 
på skolorna? Hur ska jag hantera… nu slogs två elever. Och nu de ena fick åka till sjukhuset… vad gör 
du då?” 
 
”Det är mest att man får lägga ned mycket mer tid på det själv. Då kan man sitta ganska ensam ibland 
och liksom fundera hur fungerar detta målet och ska kunna ge det till en sexa eller en sju eller en åtta el-
ler en nia? Det tar ju mycket tid från en och kraft. Om man kunde ha fått med sig mer av det, att lättare 
kunna hitta målen och tolka dom va.” 
 
”… Det finns uppenbara brister som jag hade när jag gick ut… Till exempel i mitt ämne där jag känner 
att jag hamnar lite i underläge och det gör man ju gentemot sin kollegor.” 
 

För att främja lärarnas hälsa uppfattades det som möjligt att förbereda blivande lärare på de 
faktorer i lärarnas psykosociala arbetsmiljö som lärarna ansåg påverka deras hälsa negativt 
redan under lärarutbildningen. Det kunde då vara viktigt att redan under utbildningen reda ut 
vari lärarrollen består och dess gränser för att öka förståelsen av hur en själv och ens arbete 
kan komma att påverkas. Dock kunde det vara svårt att hitta lämpliga lösningar på hur det på 
bästa sätt skulle kunna tas upp och fungera som förberedande träning. 

 
”Kanske att man ska ta diskussionen redan från början vad är lärarens roll i…det är så många barn som 
faktiskt mår psyksikt dåligt nu för tiden…var går min gräns för vad mitt uppdrag är. Det är ju en jätte-
viktig grej. Att skilja…har det här barnet problem på grund av skolan eller hur skolan ser ut. Eller har 
det här barnet problem med sig hemifrån eller i sin…sitt privata…som gör att skolan blir jobbig för ho-
nom eller henne. Det är nog svårt att definiera det om man inte har en diskussion omkring det först. ” 
 
”Visst pratade man om barn som hade… barn med speciella behov…det pratade man om och gick ige-
nom och gjorde fallstudier av. Men man förstod aldrig hur det påverkade en som lärare eller när man 
själv stod och hade ansvaret. Det var lite svårt att förbereda sig för också.” 

 
När det kom till lärares hälsa kunde det uppfattas som en brist i lärarutbildningen att det inte 
tagits upp hur man kan främja sin egen hälsa i arbetslivet.  
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”Det skulle inte skada med en ren hälsokurs. Så här viktigt är det med motion, kost, frisk luft… de fles-
ta lärarna här kastar sig in i lärarrummet för att få äta utan elever och så har man en 10 min, en kvart för 
sen är det ett möte. Eller så äter man i en matsal med 100 elever och det kastas mat över huvudet. Det är 
ju ingen skolsköterska som rekommendera en sådan miljö.” 

 
 
Sammanfattning 
 
Denna sammanfattning svarar på den andra och delvis den tredje av våra frågeställningar. 
Vårt resultat visar att intervjupersonerna upplevde praktiken som en stor och betydelsefull del 
av lärarutbildningen. Det var där de fick möjligheten att förbereda och öva sig inför sitt kom-
mande yrke. Det blev ofta avgörande var man utförde sin praktik då olika skolor och handle-
dare var olika bra på att ge handledning. Det saknades direkta riktlinjer för vad praktiken 
skulle innehålla. Respondenterna uppgav att de uppskattade högskolelärare som fortfarande 
var aktiva i grundskolan. De blev till förebilder för lärarstudenterna medan man ansåg att det 
fanns andra högskolelärare som saknade praktisk förankring och ett uppdaterat synsätt. I in-
tervjuerna gavs det även förslag på att grundskollärare skulle bli involverade i lärarutbild-
ningen och delge sina positiva respektive negativa erfarenheter. Några av de intervjuade upp-
gav att deras yrke krävde vissa egenskaper och förutsättningar. Ämneskunskaper kunde byg-
gas upp medan förmågan att kunna nå ut till barn, vilken ansågs som nödvändig för lärare, 
ofta betraktades som en medfödd egenskap. Det uttrycktes även att man vid intagningen till 
lärarutbildningen inte endast skulle se till betyg utan även personlig lämplighet. Det framkom 
att de intervjuade lärarna hade en viss syn på läraryrket som skiljde sig från den syn som de 
uppgav att lärarutbildningen stod för. Det framkom en uppfattning om att en sådan skillnad 
mellan den bild som lärarutbildningen ger av yrkeslivet och lärarnas bild av hur det är att ar-
beta i skolan kunde leda till problem för lärarna. För att bättre kunna förbereda sig på den 
miljö som finns ute i skolorna önskade lärarna mer konkreta och praktiska förberedelser. Des-
sa kunde gälla samarbetsträning och hur man som lärare ska förhålla sig till föräldrar. En an-
nan förberedelse var att lärarutbildningen mer utförligt borde ta upp innebörden av mångfald 
då lärarna ofta möter olika kulturer på sin arbetsplats. Då lärarna inte kände sig förberedda 
kunde det i dessa situationer ge upphov till känslor av stress, otillräcklighet samt att påverka 
deras självkänsla. De faktorer som kunde påverka lärarna negativt i deras arbetsmiljö gällde 
bl.a. svårigheter i att sätta gränser. Därför ansågs det att det kunde vara en fördel att reflektera 
och reda ut vad som ingår i lärarrollen.    
 
 

Diskussion 
 
Vi har valt att disponera diskussion utifrån den struktur som resultatet följer, samt komplette-
rat den med avsnitt för att täcka in frågeställningarna. Det innebär att förutom de två blocken, 
lärarnas psykosociala arbetsmiljö och lärarutbildningen, har vi även lyft fram hur faktorer i 
den psykosociala arbetsmiljön har påverkat lärarnas hälsa samt gett förslag på insatser för att 
främja den. Detta sammanfattas under slutsatser med betoning på vad vi anser som de mest 
betydelsefulla aspekterna av det undersökta problemområdet. Därefter följer metoddiskussio-
nen där vi tar upp hur vår undersökning hade kunnat kompletteras samt svårigheter med den 
valda metoden. Avslutningsvis summerar vi den folkhälsopedagogiska relevansen av vår un-
dersökning och ge förslag på vidare studier.  
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Lärarnas psykosociala arbetsmiljö 
 
Den psykosociala arbetsmiljön påverkas av flera olika faktorer varav några innefattas i All-
vins et al (1998) tankar om det gränslösa arbetet. När arbetet blir gränslöst blir det upp till 
individen själv att kunna sätta rimliga gränser. Detta stämmer överens med vårt resultat då 
läraryrket till stor del uppfattades som att vara gränslöst, samt även ansågs svårt att begränsa 
tids-, rums- och tankemässigt. Lärare kände sig ofta pressade av tidsbrist som ledde till att 
deras förtroendearbetstimmar i stort sett alltid övergick det avtalade antalet. Den rumsliga 
aspekten var inte heller avgränsad till en viss plats, utan kunde med fördel tas med hem. Det 
fanns det en utbredd uppfattning om att arbetsbördan ökat framförallt till följd av att lärare 
tagit över uppgifter som tidigare legat på andras bord, samt även att målen för verksamheten 
upplevdes som otydliga. En speciellt framträdande faktor i vårt resultat var ältande tankar. Det 
kunde vara svårt att mentalt stänga av arbetet på fritiden, speciellt om något hade hänt på ar-
betsplatsen i form av konflikter med elever eller kolleger eller att man inte hunnit utföra det 
arbete man satt sig för att göra. Sammantaget anser vi att dessa faktorer skulle kunna utgöra 
läraryrkets gränslösa karaktär. Detta motsvarar Lindqvists (2002) föreställningar om lärares 
gränslösa arbete, vilket bestod av vissa betydande faktorer. Dessa kunde vara att arbetsuppgif-
terna var av det slaget att de var svåra att reglera i tid, samt att målen för verksamheten kunde 
anses som svårtolkade och att lärares tillgänglighet ökat. En viktig faktor kunde dessutom 
vara att lärares tankar ständigt kretsade kring arbetet även på deras fria tid. 
 
Vi har funnit i vårt resultat att utformningen av målen skulle kunna påverka lärares uppfatt-
ning om sitt arbete, samt bidra till läraryrkets gränslöshet. Då målen kunde kännas otydliga 
och svåra att bryta ner till mer konkreta undervisningsmål skapade det en känsla av osäkerhet, 
vilket grundade sig i att läraren inte kunde veta om arbetet utfördes med det innehåll och de 
krav som målen avsåg. Även en känsla av ensamhet kunde uppstå eftersom det inte fanns nå-
gon att rådgöra med om tolkningen av målen då andra kolleger och ledning i stort inte heller 
hade verktyg till det. Detta skulle kunna härledas till Wahlström (2002) och Falkner (1997) 
som menade att omorganisationen av skolan har gett upphov till ett nytt läraruppdrag, vilket 
uppstod som en följd av en decentraliserad målstyrning och därmed större ansvarsområden för 
enskilda skolor och lärare. Förändringen innebar ett utökat ansvar och en mer självständig 
styrning av det pedagogiska uppdraget och fördelningen av ekonomiska resurser. Den var 
avsedd att öka inflytandet och utvecklingsmöjligheterna inom organisationen för lärarna, vil-
ket dock inte har skett. De ansåg att det kan bero på att förändringen skulle ske i så snabb takt 
och att ett sådant nytt läraruppdrag skapade förvirring då man inte fått grepp om ansvarområ-
dena och hur målen skulle tolkas, samt förankras i verksamheten (ibid.). Ansvarsområdena 
uppfattades av lärarna ha utvidgats från att främst gälla eleverna och undervisningen till att 
även innefatta framförallt fler administrativa uppgifter. Detta hade gett en ökad belastning 
gällande arbetsbördan. Upplevelsen av denna utökade arbetsbörda anser vi kan relateras till 
hur läraren uppfattar sin yrkesroll. Enligt Larsson (1989) kan vissa rollers innehåll vara 
mycket klart och väldefinierat. Det framkom av vårt resultat att lärare tenderar att ha en snä-
vare uppfattning om lärarollens omfattning än vad arbetsuppgifterna visar. Om då läraren ser 
på sin roll som att ha väldigt skarpa gränser för vad det bör innebära att vara lärare kan nya 
arbetsuppgifter ge upphov till förväntningar som kan kollidera starkt med lärarens egna. Det 
kan ge upphov till en konflikt eftersom alla de uppgifter som anses ligga utanför lärarrollen då 
gör att arbetsbördan känns extra tung och omfattande. 
 
Vi har uppmärksammat ett förhållande i lärares psykosociala arbetsmiljö vilket vi anser kan 
vara en obalans mellan lärares arbetsbörda, deras måluppfyllelse av arbetet och lönen. I vår 
undersökning fanns det en uppfattning om att lönen dåligt speglade omfattningen av lärarens 
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arbete, samtidigt som det även reflekterades över att om hänsyn endast togs till lärares pro-
duktivitet skulle lärare knappast vara värd sin lön. Utifrån ansträngning och belöningsmodel-
len (Kristenson & Sjögren, 2003) är det av betydelse att belöning står i proportion med den 
ansträngning som lagts ner, vilket om det inte gör kan leda till en stark känsla av frustration 
av att inte ha kunnat uppnå sitt mål. Falkner (1997) tog upp hur ansvaret för lönesättningen av 
lärare har förändrats och numera bestäms av varje enskild skola. Den är individuell på det 
sättet att varje lärare förhandlar sig till ett eget löneavtal med den skola de ska arbeta på, vil-
ket baseras på lärarens färdigheter och produktivitet. Vi förstår att den ekonomiska ersättning-
en givetvis är en resursfråga. Lindqvist (2002) menade dock att bristen på tillräcklig belöning 
inte bara behöver vara en ekonomisk fråga utan även kan beröra social kontakt och bekräftel-
se från elever, kollegor och ledning. Denna typ av socialt stöd uppfattades av lärarna vara 
mycket betydelsefull. De talade om att de fick bekräftelse av kollegor vid ett bra utfört arbete 
samt förståelse i besvärliga arbetssituationer. Detta motsvarar beskrivningen av vad Angelöw 
(2002) kallar emotionellt och värderat stöd. Enligt honom kan socialt stöd förbättra hälsa och 
välbefinnande, samt verka skyddande i märkbara stressituationer. Den bekräftelse och belö-
ning det sociala stödet skulle kunna ge uppfattades av lärarna som otillräckligt. Brist på per-
sonlig bekräftelse från omgivningen kan kanske ha att göra med tidsbristen och arbetsbördan. 
Det kan bero på att personer i lärarens omgivning arbetar efter samma premisser och inte or-
kar eller kan ge bekräftelse, samt är i samma behov av belöning.  
 
Vi antar att för att kunna ha en fungerande relation och bra samarbete med kollegor så krävs 
det att kunna hantera konflikter. Enligt Kelly kunde vissa händelser ge upphov till en känsla 
av ångest och rädsla som kunde leda till att individen klamrar sig fast vid sina trygga och väl-
kända värderingar av omvärlden. Han menar vidare att det är i en sådan situation som konflik-
ter lätt kan uppstå (Tamm, 2002). Konflikter med kollegor upplevdes av lärarna som att upp-
stå i samband med att den frustration man kände exempelvis p.g.a. tidsbrist och arbetsbörda 
togs ut över dem. Vi resonerar att utifrån Kellys uppfattning om hur konflikter kan uppstå 
skulle då lärarnas reaktioner på vissa situationer i arbetsmiljön påverka förekomsten av kon-
flikter på arbetsplatsen. Det kan dock vara så att lärarnas arbetsmiljö kan upplevas som så 
påfrestande att det krävs en väldigt stark hanterbarhet för att inte ge upphov till sådana känslor 
av otillräcklighet och stress som lärarna ofta påtalade. Detta stämmer även överens med Lowe 
och Bennett (2003) som uppger att det finns ett nära samband mellan hur en individ uppskat-
tar en situation, de känslor den ger upphov till och hur individen sedan uppfattar sina möjlig-
heter till att hantera den situationen. Enligt deras resonemang är det inte omöjligt att konflik-
ter uppstår då lärare uppskattar sin arbetssituation som stressig då den ger upphov till negativa 
känslor som otillräcklighet och frustration samtidigt som de uppfattar sina möjligheter till att 
hantera arbetssituationen som begränsade. Konflikthantering upplevdes ha saknats under ut-
bildningen och många av lärarna ansåg ha detta skulle ha kunnat underlätta och öka förmågan 
att bemöta och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. 
 
Det uttrycktes av lärarna att mycket av arbetet i skolan handlade om socialisation. Lärarna 
ansåg att de lärde sig genom att interagera och samspela med elever och blivande kollegor på 
praktikplatserna redan på lärarutbildningen. Det framkom en uppfattning om att personlighe-
ten färgade ens arbete som lärare, samtidigt som den även kunde påverkas av erfarenheter 
under lärarutbildningen och i yrket. Detta överensstämmer med Vygotskijs idé om att person-
utvecklingen sker i samspelet mellan individers sociala och fysiska miljö och fortsätter genom 
hela livet (Säljö, 2000). Enligt Vygotskijs tankar kan det då även tänkas att lärarnas hanter-
barhet och uppfattning av sina kontrollmöjligheter bör kunna formas av deras tidigare erfa-
renheter, samt nuvarande omgivning.  
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Detta för oss vidare till ett resonemang utifrån Eriksons stadieteori om en individs psykoso-
ciala utveckling. Erikson menar att en individs utveckling sker genom upplevelsen av en 
mognadskris eller psykosocial kris och formas efter hur individen löser den (Tamm, 2002). 
Kanske finns det ett samband med lärarnas upplevda hanterbarhet av en påfrestande arbets-
miljö och hur de har löst tidigare psykosociala kriser. Eller står vissa lärare möjligen inför en 
sådan psykosocial kris nu i sin yrkesroll. Erikson beskriver stagnation som en upplevelse av 
att man inte kommer någon vart, att produktiviteten har avstannat. Det hände att lärarna talade 
om bristande måluppfyllelser i arbetet. Vi anser att det finns en möjlighet att det skulle kunna 
resultera i en känsla av att inte tillföra något och därmed leda till stagnation. Att vara produk-
tiv är stagnationens motsats och det blir man när arbetet känns meningsfullt och man kan 
identifiera sig med sin yrkesroll. Aktiviteter som förstärker rollen blir då oerhört viktiga 
(Erikson, 1995). Lärarna uppfattade aktiviteter med eleverna som det mest givande i sitt arbe-
te. Den förekommande känslan av att behöva utföra uppgifter som ansågs ligga utanför ens 
yrkesroll, anser vi då skulle kunna minska lärares produktivitet. För att undvika att krisen 
skulle leda till stagnation i arbetsrollen ansågs det kunna vara nyttigt att byta arbetsplats och 
därmed få de erfarenheter som en ny och annorlunda miljö skulle kunna ge.   
 
 
Konsekvenser för lärarnas hälsa 
 
I vår studie framkom det att lärarna ofta uppfattade sin tillvaro på arbetet som stressande, vil-
ket överensstämde med Lindqvist (2002) som fann att lärare ofta använde begreppet stress när 
de beskriver sin arbetssituation. Lärarnas stressade tillvaro berodde dels på de gränslösa för-
hållanden som karakteriserar lärarnas psykosociala arbetsmiljö, men berodde även på en ofta 
förekommande känsla av otillräcklighet som lärare, samt den ständiga närheten av andra 
människor på arbetsplatsen. Detta ser vi som att kunna ligga bakom lärares påtalade sömnsvå-
righeter och den väldiga trötthetskänslan de kan känna efter en arbetsdag. Liknande uppgifter 
har Riksförsäkringsverket (2002) som menar att brister i den psykosociala arbetsmiljön kan 
påverka hälsan och kan ha ett samband med psykisk ohälsa. Symtom på psykisk ohälsa kan 
vara ångest, oro, sömnproblem och ständig trötthetskänsla, vilket ofta kan vara en naturlig 
reaktion på en stressad tillvaro (ibid.).  
 
Kyriacou (2001) definierade ett antal utmärkande aspekter av lärarens arbete som kunde ge 
upphov till stress. Av dessa återfanns framförallt tre i vårt resultat. Som tidigare nämnts upp-
fattades tidspress och arbetsbörda som väldigt stressframkallande. Administration och ledning 
kunde också ses som en stressfaktor då lärarna inte betraktade det administrativa arbetet som 
sina uppgifter, samt att kontakten med ledningen ofta ansågs bristfällig och kommunikationen 
otydlig. Lärarstress som uppkom till följd av rollkonflikt och tvetydighet grundade sig i lärar-
nas uppfattning om att ha många olika rollförväntningar på sig. Speciellt stressande kunde det 
bli om dessa dessutom var oklara. Larsson (1989) tog upp inomrolls- och mellanrollskonflik-
ten. I vår studie framkom det att lärarnas inomrollskonflikt uppstod i undervisningsarbetet 
med eleverna. De upplevde det som besvärligt att vara lärare, d.v.s. den vuxna ledaren, och 
samtidigt försöka vara kompis för att etablera en nära kontakt. Mellanrollskonflikten uppstod 
för intervjupersonerna då elever, kollegor, ledning och föräldrar alla hade olika förväntningar 
på dem som lärare. Kyriacou (2001) tog upp ytterligare tre aspekter: individens hanterbarhet 
av förändring, känslan av att värderas av andra, samt individens självkänsla och status. Dessa 
talade lärarna i vår undersökning dock inte så mycket om. Vi antar att det kan bero på att de 
antingen inte reflekterat över dessa aspekter, eller att de möjligtvis berör känsliga områden för 
lärarna. Exempelvis talade lärarna väldigt lite om självkänsla och status, vilket skulle kunna 
bero på att man inte vill erkänna för sig själv och kanske andra att den p.g.a. en viss erfarenhet 
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har påverkats negativt. I så fall skulle det i sin tur möjligen kunna ses som en svaghet. Conley 
(2000) delade i viss utsträckning Kyriacous tankar om upphovet till lärarstress. Hon hade 
identifierat just rollkonflikt och rolltvetydighet som bidragande orsaker till stress. Hon lade 
dessutom till en annan faktor, vilken har att göra med om kraven som ställs på läraren är för 
höga.  
 
Enligt Theorell (1993) visar krav, kontroll och stödmodellen hur psykiska symtom kan ha ett 
samband med de psykosociala faktorerna krav, kontroll och socialt stöd i arbetsmiljön. Utav 
de fyra olika arbetsförhållanden som den presenterar ansåg vi att det var främst två som skulle 
kunna passa in på lärarens arbete. Det var aktivt och spänt arbete. I vår undersökning fanns en 
uppfattning om att lärarna i stort sett ständigt kände sig utsatta för höga krav. Det kunde vara 
både upplevda yttre och inre krav exempelvis i form av omfattande ansvarsområden och att 
utföra förväntade arbetsuppgifter. Men också i form av det ansvar läraren kände mot framför-
allt elever för att hjälpa dem att utvecklas personligt och kunskapsmässigt, samt mot kollegor 
för att inte belasta dem mer än nödvändigt. Det betyder att beroende på hur lärarna uppfattat 
sitt beslutsutrymme, samt upplevt stöd kommer det att avgöra var de hamnar i krav, kontroll 
och stödmodellen. Vi upplevde att lärarnas möjligheter till kontroll och inflytande varierade 
något beroende på vilken aspekt av läraryrket uppmärksamheten riktades till. Det framkom att 
lärarna ansåg sig ha mycket frihet gällande deras innehåll och planering av undervisningen. 
Dock var det mycket kring administrativa uppgifter och andra skyldigheter som kunde verka 
stressande, t.ex. att deltaga i möten som uppfattades som mindre meningsfulla vilka inte heller 
gick att påverka i sin omfattning. Detta stämmer överens med Helkamas et al (2000) uppfatt-
ning om att en obalans i att överskatta sina kontrollmöjligheter kan leda till en stark känsla av 
frustration och stress. Stöd upplevde lärarna få främst av andra kollegor. Men det var inte all-
tid det var möjligt att få det när det behövdes. Det kunde bero på att kollegorna också egentli-
gen skulle behöva stöd om de upplevde sin arbetsmiljö som påfrestande just då. Om läraren 
fokuserar mer på det beslutsutrymme den har i undervisningen, samt känner stöd från andra 
finns det således goda möjligheter till ett vad Theorell (1993) kallar aktivt arbete. Om det fo-
kuseras mer på den aspekten av lärarens arbete där lärarens inflytande är begränsat och det 
dessutom inte finns möjlighet till stöd från omgivningen kan det leda till spänt arbete.  
 
Att ha elever som mår dåligt eller har en tuff hemmiljö kunde vara en stressfaktor. Även om 
det tagits upp under lärarutbildningen var det inget som man hade kunnat bilda sig en ordent-
lig uppfattning om i vilken utsträckning det skulle kunna påverka en som lärare. I ett av målen 
som den lärarstuderande skulle ha uppnått för att få sin examen fanns det utskrivet att studen-
ten skall kunna lösa normala elevvårdsproblem i skolan (Högskolan i Kristianstad, 2004). Det 
ansågs att många barn mådde psykiskt dåligt och läraren kunde känna en svårighet i att avgöra 
om det berodde på faktorer i skolan eller elevens hemförhållanden. När elevens problem inte 
berodde på skolan utan snarare på förhållanden i deras privata sfär tolkar vi det som att grän-
sen för vad som är normala elevvårdsproblem överskridits. Med tanke på att lärare uppfattade 
en nära relation med eleverna som betydelsefull och kände ett stort ansvar för dem kunde det 
vara svårt för lärarna att själva dra den gränsen. Vi förstår att bristen på resurser påverkar 
möjligheten för ett skyddsnät som kan fånga upp elever med sådana problem. Dock minskas 
inte behovet av detta för att kunna avlasta lärarna.            
 
Kumlin (1998) menade att stress kan få en skadlig inverkan på hälsan när den upplevda spän-
ningen i t.ex. arbetsmiljön blir bestående. En betydelsefull faktor för att bibehålla en god hälsa 
är därför tid till återhämtning i form av vila och att kunna koppla bort ältande tankar. Kristen-
son och Sjögren (2003) ansåg att tid för återhämtning kan motverka de skadliga effekter stress 
kan ge upphov till. Behovet av tid till återhämtning uppfattades som starkt i vår undersökning, 
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men det var inte alltid det gavs tillfälle till det. Raster och pauser under arbetsdagen utnyttja-
des inte för att få en stunds avkoppling från arbetet. Istället användes de till att utföra uppgif-
ter som att t.ex. kopiera, ringa samtal och planera. Lärarna har många lov och de ansågs som 
nödvändiga för att orka med. Det fanns även ett behov av att få en stunds tystnad för att kunna 
arbeta i lugn och ro, samt att få tid till att samla tankarna. Det anser vi kan bli svårt att uppnå 
då lärarna uppfattade sig som ständigt tillgängliga för elever, föräldrar och kollegor. Med tan-
ke på de tendenser som finns till det gränslösa lärararbetet kan det vara svårt att ta sig tid till 
återhämtning även på fritiden. Lärarna talade ofta om att familj och fritidsintressen blev li-
dande p.g.a. brist på energi, samt för att arbetet kom att uppta deras tid både tankemässigt och 
genom planering av uppgifter även på deras lediga tid. Det fanns dock de lärare som klarat sig 
bra trots stressen och brister i den psykosociala arbetsmiljön. Dessa lärare hade bra metoder 
för att sätta klara och tydliga gränser i sitt arbete. Det framkom i vår undersökning att en så-
dan metod exempelvis kunde vara att ha telefontid endast under arbetstiden i skolan. 
 
 
Lärarutbildningen 
 
Vi har valt teoretiska utgångspunkter som betonar förändring, samt ser socialisation och 
rollutveckling som en process som pågår hela livet. Det fanns en uppfattning om att läraryrket 
var något ”man hade i sig”, d.v.s. var medfött, vilket vi anser ger lite utrymme för förändring 
och utveckling. Lärarna efterlyste att det togs mer hänsyn till personlig lämplighet i antag-
ningen till lärarutbildningen. Om vi återgår till att se på lärarrollen som en social konstruktion 
blir förändring något som ständigt pågår och det blir då svårt att i förväg kunna säga vem som 
kan komma att bli en bra lärare eller inte. Kanske syftar lärarnas uppfattning om personlig 
lämplighet på ett visst antal egenskaper som anses bra att ha för att kunna hantera förutsätt-
ningar i läraryrket.    
 
Det fanns en uppfattning bland lärarna om att högskolorna inte förstod hur det var att arbeta 
ute på skolorna. Det kan vara en av orsakerna till att lärarna även önskade mer verksamhets-
förlagd tid under utbildningen då det borde ge en bättre och mer aktuell bild över det kom-
mande yrket. Vår uppfattning är att högskolorna däremot betonar vikten av teoretisk förank-
ring av praktiken. Det kan bero på att de vill uppmuntra lärare till att reflektera över den per-
sonliga och professionella utvecklingen. Dewey betonade förändring och utveckling genom 
att se lärande som något som sker i samspelet mellan teori och praktik (Dewey, 1998). Nog-
grann reflektion leder till avgörandet om något kan anses ha ett verkligt värde i ett visst sam-
manhang (Hartman et al, 2003). Lärarna verkar dock inte se den praktiska nyttan med teorin. 
Därför betraktas inte teoretisk undervisning som av att vara av värde för det kommande yrket. 
Det fanns en uppfattning om att lärarna förväntade sig direktiv från högskolorna men vi me-
nar på att ett sådant förhållningssätt kanske inte uppmanar till initiativtagande och reflektion. 
Reflektionen ger erfarenheter ny utvidgad mening och sätter dem in i ett sammanhang (ibid.). 
Det framkom ett förslag om att ta upp diskussionen och att problematisera kring uppfattningar 
om läraryrkets gränser redan under lärarutbildningen. Att kunna sätta rimliga gränser för vad 
som är lärarens uppdrag såg nämligen lärarna som viktigt för att inte sådant som uppfattades 
som negativa faktorer i den psykosociala arbetsmiljön skulle komma att påverka hälsan. Vi 
anser att detta skulle kunna ge en god möjlighet till reflektion över synen på den egna lärarrol-
len och därmed öka förståelsen av nyttan med teori.  
 
Hur man tar till sig undervisningen i lärarutbildningen kan ha ett samband med huruvida hög-
skolelärarna betraktades som goda förebilder eller inte. I vår studie framkom att det önskades 
fler högskolelärare som hade mycket kontakt med grundskolorna i utbildningen. Enligt mo-
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dellinlärningens principer så lär man sig genom att observera andra (Bunton & MacDonald, 
2002). De som blir modeller enligt Helkama et al (2000) baseras på hur individen uppskattar 
den eventuella modellens handlingssätt och attityder till att vara överensstämmande med de 
egna. De som utsågs som modeller av lärarna var de som kunde ge bilder från verksamheten 
som stämde överens med den bild av lärarrollen som man själv hade fått genom praktiken. Vi 
menar att det kan grunda sig i en uppfattning om ett gemensamt intresse av läraryrket och om 
var och hur det bör utövas. Detta stämmer med hur Säljö (2000) förklarar förhållandet mellan 
mästare och lärling som bygger på en känsla av professionell samhörighet. Det fanns en upp-
fattning om att de som inte ansågs som goda förebilder inte hade den uppenbara praktiska 
förankringen utan var mer s.k. teoretiker. 
 
Högskoleförordningen SFS 1993:100 (Högskolan Kristianstad, 2004) anger i sina mål för att 
få en lärarexamen bl.a. att läraren bör ha goda ämneskunskaper, samt även de kunskaper och 
färdigheter som behövs för att förverkliga skolans mål. Ämneskunskaperna ansåg lärarna sig 
ha fått en bra grund för under utbildningen. Men om lärarna som tidigare nämnts känner en 
osäkerhet för målens betydelse och hur de ska tolkas är det kanske möjligt att de även känner 
en viss tvekan för om de har de kunskaper och färdigheter som behövs för att förverkliga sko-
lans mål. Vårt resonemang är att det finns en möjlighet att det skulle kunna vara en bakomlig-
gande orsak till den stress och upplevda känsla av otillräcklighet som lärare ofta känner, vilket 
naturligtvis även kan ha ett samband med hur lärare uppfattar sin yrkesroll och de yttre om-
ständigheterna. Praktiken blir då väldigt värdefull för att kunna förbereda blivande lärare på 
den arbetsmiljö och verksamhet de kommer att möta ute i arbetslivet. I vår undersökning 
framkom det att lärarna ansåg praktiken vara den mest betydelsefulla delen av utbildningen 
och gärna hade haft möjlighet till mer praktisk erfarenhet. Grundskollärarutbildningen från 
1988 innefattades av 40 poäng praktisk erfarenhet. Utav dessa var 20 poäng längre samman-
hängande praktikperioder (Högskolan Kristianstad, 1999). Det betyder att mellan ungefär en 
tredjedel till en fjärdedel av hela lärarutbildningen totalt bestod av verksamhetsförlagd prak-
tik. Det var under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen som man som lärare verkli-
gen lärde sig om vad yrket innebar, samt fick erfarenhet av relationen och samarbetet med 
elever och kollegor. Det fanns även en uppfattning om att det var bra att variera mellan olika 
skolor där den verksamhetsförlagda delen hölls. Det kunde ge lärarstudenten en vid syn på 
yrket gällande olika skolmiljöer och lärartyper. Lärarna kunde se dessa fördelar med prakti-
ken, men verkade inte alltid anse sig ha kunnat ta till vara på dem. Dels kunde det bero på den 
överenskommelse som fanns mellan högskolan och praktikskolan, vilket kunde innebära att 
studenten då var knuten till en viss praktikskola under hela sin utbildning. Men det fanns en 
uppfattning om att det även kunde ha att göra med att högskolan som hade utbildningen inte 
ställde några krav eller hade satt upp riktlinjer för vad som skulle ingå i praktiken. Vi antar att 
det kan grunda sig i en idé om att en lärarstudent som saknar erfarenhet av yrket inte i förväg 
kan veta vilka viktiga aspekter av yrket man som student bör ta tillvara på och träna på under 
praktiken. Medan det kan tänkas att lärarhögskolan som experter på yrkesområdet däremot 
skulle kunna ha större insikt i det och därför också skulle kunna ställa vissa krav på innehållet 
i praktiken. Enligt resultatet framkom det att det i den nya utbildningen som startade år 2001 
finns vissa sådana riktlinjer utformade för den verksamhetsförlagda delen. Det skulle kunna 
tolkas som att det fanns en medvetenhet om denna brist och som åtgärdades i utformandet av 
den nya lärarutbildningen.  
 
I vår undersökning framkom det att arbete i arbetslag inte var ett helt vedertaget arbetssätt ute 
i grundskolorna. Det kunde bero på att somliga lärare hade svårt att se hur deras ämne skulle 
kunna gå att integreras över ämnenas gränser. Vi antar att med ett sådant synsätt känner man 
inte behovet av ett sådant samarbete som arbetslagen förespråkar. För läraren som kommer ut 
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till en sådan arbetsmiljö och vill arbeta i arbetslag kunde detta skapa osäkerhet och bli väldigt 
frustrerande. För de lärare som upplevt sättet att arbeta i arbetslag som framgångsrikt och 
funnit stöd i det uppfattades arbetslaget däremot som en oerhörd styrka. I Högskoleförord-
ningen SFS 1993:100 (Högskolan Kristianstad, 2004) står det bl.a. att läraren ska kunna i 
samarbete med andra lösa de i skolan förekommande uppgifterna. Om arbetslagen är det ar-
betssätt som ska utgöra detta samarbetet, samtidigt som det inte fungerar till fullo ute i verk-
samheten, menar vi att lärarstudenten bör ha haft svårt att kunna tillgodogöra sig det under 
praktiken. Således skulle det även kunna bli svårt för den blivande läraren att uppnå ett sådant 
mål.   
 
 
Förslag till att främja hälsa och en god psykosocial arbetsmiljö  
  
Att främja lärares hälsa kan ske genom att varje enskild arbetsplats, d.v.s. olika skolor, ut-
vecklar insatser för att förebygga eller komma till rätta med problem som kan finnas i arbets-
miljön. Vi har inte undersökt i vilken utsträckning skriftligt dokumenterade policys för att 
främja hälsa och en god arbetsmiljö finns på de olika skolorna. Vi anser dock att det utöver 
arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets skrift SAM-arbete kan vara viktigt att förankra sko-
lans eget synsätt och behov i en policy med riktlinjer för ett sådant arbete. Då läraryrket har 
begränsade karriärmöjligheter kan det vara viktigt att upprätta riktlinjer som fokuserar på per-
sonlig och professionell utveckling för personalen. För att motivera och skapa en arbetsmiljö 
som gynnar hälsan hos medarbetarna menade Angelöw (2002) att ett sätt kunde vara att er-
bjuda ökade möjligheter till inflytande och delaktighet. Policys som på något sätt ska garante-
ra detta kan dock även öka lärares arbetsbörda. Goda föresatser kan bli dåliga om inte lärares 
hela arbetssituation tas i beaktande. Exempelvis skulle ökad delaktighet genom arbetslags- 
och personalmöten kunna uppfattas som påtvingade och till att tid från lärarens egentliga upp-
gifter. Innan arbetsbördan växer sig så stor att det ger utslag på individens hälsa anser vi att 
det kan vara en lösning att se över organisationen för att se om det går att hitta andra utvägar. 
En sådan hälsofrämjande strategi skulle enligt Angelöw (ibid.) kunna bestå i att utforma me-
toder för avlastning av vissa arbetsuppgifter och på sätt minska arbetsbördan och därmed även 
begränsa övertidsarbetet.   
 
Som tidigare nämnts beskrev lärarna sin arbetssituation som stressig. Det framkom uppfatt-
ningar om att lärarna inte kände sig tillräckligt förberedda att hantera denna stress samtidigt 
som det fanns ett behov av tid till återhämtning. Helkama et al (2000) tar upp betydelsen av 
upplevelsen av att ha kontroll för att motverka att en situation ska kännas stressande. Det har 
att göra med hur en människa uppfattar sitt handlingsutrymme. Lärarna uppskattade sitt hand-
lingsutrymme till att vara litet. Även om en stark vilja fanns till att ta hand om de uppgifter 
och problem som fanns på skolan kunde möjligheterna att göra det kännas begränsade, vilket 
ofta berodde på bristen av mänskliga, ekonomiska och rumsliga resurser. Enligt Helkam et al 
(ibid.) betyder det att lärarnas faktiska kontrollmöjligheter var mindre än hur lärarna själva 
uppfattade eller önskade de att vara. Jesus och Conboy (2001) har utformat en stresshanter-
ingskurs som visat sig framgångsrik i att minska förekomsten av lärarstress. En sådan metod 
anser vi skulle kunna användas med fördel i skolan där behovet finns, samt vara bra i före-
byggande syfte. Effektiviteten kan dock vara beroende på lärarnas befintliga arbetssituation. 
Om läraren inte upplever sin arbetsmiljö som stressande kan det vara svårt att ta till sig ett 
budskap i förebyggande syfte. Omsättningen av personal kan även hindra nyttan av en sådan 
kurs. Exempelvis kan på en skola där omsättningen av lärare är hög en sådan kurs behövas 
ges mer frekvent, vilket skulle kunna bli kostsamt i längden. Ett alternativ skulle kunna vara 
att istället fokusera på vad som framkallar stressen. Med tanke på hur lärarna beskriver sin 
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psykosociala arbetsmiljö med flera inslag av faktorer som kan ge upphov till stress och ha en 
inverkan på hälsan vore som det föreslogs i studien kanske inte helt fel med en hälsokurs. En 
sådan kurs ansågs kunna belysa vikten av en hälsosam livsstil och lyfta fram idéer om hur 
individen själv kan främja sin hälsa. Vi anser att en sådan kurs även skulle vara ett bra sätt att 
resonera kring den psykossociala arbetsmiljön och belysa faktorer som skapar en hälsofräm-
jande sådan. 
 
Enligt Angelöw (2002) var ett exempel på en hälsofrämjande strategi på arbetsplatsen att er-
bjuda personalen ökade möjligheter kompetensutveckling. Möjligheter till utveckling ansåg 
lärarna kunde ses som en positiv aspekt i arbetet. De faktiska möjligheterna till detta uppfatta-
des dock som något begränsade. Ofta var det de ekonomiska resurserna som var ett hinder. 
För att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö skulle man förutom insatser på skolan som ar-
betsplats även kunna integrera ett hälsofrämjande tankesätt i lärarutbildningen anser vi. Vi vill 
gärna lyfta fram ett förslag på hur man kan arbeta hälsofrämjande i lärarutbildningen. Det togs 
upp att det skulle vara en fördel om både sjukskrivna och verksamma grundskollärare blev 
involverade i undervisningen på lärarutbildningen för att berätta om sina erfarenheter. Studen-
terna får på detta sätt en mer verklighetsförankrad bild och ges exempel på vad läraryrket kan 
innebära för lärare och deras hälsa. Detta gagnar även de verksamma lärarna som genom att 
bli involverade i lärarutbildningen ges möjlighet till personlig och professionell utveckling. 
För den som drabbats av t.ex. utbrändhet kan det vara ett tillfälle till att kunna bearbeta detta, 
samt även vara en alternativ väg tillbaka till arbetslivet. För högskolorna borde kostnaderna 
för en sådan här insats inte behöva vara större än kostnaderna för att bjuda in andra gästföre-
läsare. Ekonomiska resurser borde på så sätt inte bli ett hinder. Lärarhögskolan ansvarar för 
att utbilda en yrkesgrupp som idag p.g.a. ohälsa är en stor påfrestning ekonomiskt för samhäl-
let. Vi anser att lärarhögskolan här har en möjlighet att ge lärarna förutsättningar till en i fram-
tiden bättre psykosocial hälsa. Därmed tar de också ett tydligt socialt ansvar, vilket samhället i 
stort bör tjäna på.  
 
Lärarna upplevde att de inte alltid hade fått tillräcklig återkoppling av handledare gällande 
praktiken. Lärarna såg praktiken som väldigt betydelsefull och uppskattade även att få bekräf-
telse. Det gavs därför förslag om att handledare skulle utbildas i konsten att ge återkoppling 
och handledning, samt fungera som en mentor. McNally och Marvin (1998) menar att en 
mentors roll för lärarstudentens professionella utveckling kan delas in två viktiga komponen-
ter: stöd och utmaning. En bra mentor uppmanade studenter till kritisk reflektion och det kan 
leda till utveckling av studentens egen lärarroll. Vi anser att en mentor kan göra mycket för att 
stärka lärarstudenternas professionella självkänsla. Därmed kan de fungera som ett bra in-
strument för att ge lärarstudenter positiv bekräftelse på deras utveckling av lärarrollen. Detta 
stämmer överens med tankarna om empowerment där syftet är att genom att fokusera på indi-
videns styrkor och förmåga stärka hennes kontrollmöjligheter och även tilliten till sin egen 
kapacitet (Cheryl & Gibson, 1991; Raeburn & Rootman, 1998). Vi har tidigare nämnt att det 
verkar finnas en klyfta mellan teori och praktik i lärarutbildningen. En bra mentor hade även i 
denna situation kunnat vara ett sätt att lyfta fram sambandet och nyttan av både praktik och 
teori. En uppfattning var att med en mentor hade läraren fått möjligheten till att ”bolla” sina 
idéer och frågor om t.ex. praktiken och lärarrollen. Det skulle kunna undanröja en del känslor 
av osäkerhet för läraren.  
 
Vi anser att ett sociokulturellt synsätt skulle kunna betonas mer i lärarutbildningen. På detta 
sätt reflekteras mer över hur lärande går till, t.ex. genom social interaktion eller egna studier, 
vilket kan leda till att de blivande lärarna kan öka sin förståelse av sin egen lärandeprocess 
och utveckling. Genom att reflektera mer över vad som leder den personliga och därmed pro-
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fessionella utvecklingen framåt blir det även naturligt att träna lärarstuderande på att ta emot 
och ge konstruktiv kritik. På detta sätt kan vikten av socialt stöd lyftas fram och de blivande 
lärarna kan få övning i hur man kan stötta varandra på arbetsplatsen, vilket skulle kunna öka 
trivseln i den psykosociala arbetsmiljön och även gynna lärares hälsa. 
 
 

Slutsatser 
 
Vårt resultat stämmer bra överens med den tidigare forskningen vi presenterat i litteratur-
genomgången. Många av de faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som identifierats att på-
verka hälsan har även vi kommit fram till i vår studie. Utifrån detta anser vi att det förefaller 
som att det skulle kunna finnas ett samband mellan förekomsten av negativ stress och ohälsa 
bland lärare och vissa psykosociala faktorer i skolans arbetsmiljö. Sådana negativa faktorer 
utgjordes till största delen av läraryrkets gränslöshet i tid, rum och ältande tankar, samt en stor 
arbetsbörda och otydliga mål. Skolans verksamhet har varit utsatt för omfattande omstrukture-
ringar och förändringar som kan ha lett till att arbetssituationen uppfattades som att ha blivit 
mer påfrestande för lärarna. När yttre och inre krav uppfattades som att ha blivit alltför stora 
kunde det ge upphov till stress, frustration och en känsla av otillräcklighet. Lärarna ansåg sig 
ha höga krav men begränsade kontrollmöjligheter, vilket medförde stora ansträngningar för 
att kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Materiell belöning betraktades som 
otillräcklig och likaså gällde det belöningen i form av värderat stöd från kollegor och ledning. 
Lärarnas största källa till belöning och bekräftelse låg i den kontakt och respons de fick av 
eleverna. En annan viktig faktor för lärarnas hälsa var tid till återhämtning. Lärares arbetstid 
följer skolterminen, vilket innebär att när eleverna har skollov har även lärare det. Läraryrket 
har därmed mer ledighet än något annat yrke, men trots det ökar förekomsten av stress och 
psykiska besvär mycket inom denna yrkesgrupp. Även detta leder tillbaka till de gränslösa 
aspekterna som karakteriserar läraryrket. Dessutom visade sig den mänskliga kontakten ha 
stor betydelse för hur lärarna uppfattade sin psykosociala arbetsmiljö och hur deras hälsa på-
verkades. Lärarna ansåg sig ha ett stort ansvar i att undervisa, vägleda och ta hand om elever-
na. Ansvaret kunde kännas betungande men svårt att bortse ifrån då man uppfattade det som 
en skyldighet gentemot sina medmänniskor att finnas till hands. Behovet av att diskutera lä-
raryrkets och lärarrollens innebörd är därmed viktigt för att lärarna ska kunna sätta rimliga 
gränser för deras uppdrag. 
 
Det framkom i vår studie att man under lärarutbildningen inte tagit upp den psykosociala ar-
betsmiljön och hälsa i någon större omfattning. Lärarna uttalade sig om att de inte kände sig 
tillräckligt förberedda på de förutsättningar som gäller ute på skolorna. De gav dock vissa 
förslag på hur lärarutbildningen skulle kunna arbeta bättre med att lyfta fram problematiken 
kring lärares psykosociala arbetsmiljö och hälsa. För att uppnå detta betonades framförallt 
vikten av praktik då den teoretiska kunskapen inte ansågs vara lika viktig. Detta antyder att 
lärarna hade svårt att se betydelsen av sambandet mellan teori och praktik. Många lärare me-
nade också att faktorer i den psykosociala arbetsmiljön inte skulle behöva ge upphov till stress 
om hänsyn togs till personlig lämplighet redan vid antagningen till lärarutbildningen. Det står 
i stark kontrast till uppsatsens teoretiska utgångspunkter där synen på förändring och utveck-
ling som en process betonas. 
 
Hälsofrämjande arbete för lärare anser vi kan ske både på deras arbetsplatser och i lärarut-
bildningen. Men genom att så tidigt som möjligt integrera ett hälsotänkande hos lärare hade 
eventuellt en viss del av den stress och känsla av otillräcklighet lärare upplever kunnat undvi-
kas. Att starta redan i lärarutbildningen med att involvera hälsans betydelse och öka lärares 
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förståelse för dess påverkansfaktorer skulle kunna öka förutsättningarna för lärare att sätta 
rimliga gränser. På detta sätt kan lärarutbildningen bidra till att hälsa och den psykosociala 
arbetsmiljön blir naturliga delar i förberedelsen av lärarrollen och i det kommande yrkeslivet. 
Vi menar att det skulle kunna vara ett effektivare angreppssätt för att främja lärares hälsa och 
förebygga sjukskrivningar till följd av stress och utbrändhet än t.ex. en stresshanteringskurs 
som handlar om att försöka åtgärda redan befintliga problem.  
 
Den nya lärarutbildningen kan redan ha tagit hänsyn till sådant som vi har fått fram i vårt re-
sultat och integrerat det i utformandet av den nya utbildningen. Om förändringarna fungerat är 
dock för tidigt att säga. Framförallt beror det på att ingen än har avslutat utbildningen och 
hunnit komma ut i arbetslivet. Men det kan också vara så att det kan dröja innan det går att 
utvärdera det eftersom, som vi har förstått av denna studie, att förändringar tar tid. Kanske får 
den nya utbildningen antingen bekräftelse på redan genomförda förändringar eller kan den få 
idéer till sådant som kan ses som relevant att tillägga.  
 
 
Metoddiskussion 
 
Intervjuer var den undersökningsmetod där vi kunde få en bra bild av ett visst sammanhang, 
samt bättre förstå hur olika komponenter samspelar i den psykosociala arbetsmiljön. Vi hade 
funderingar på att komplettera vår undersökning med observationer. Genom observation för-
söker man fånga den totala livssituationen för dem man observerar (Hole & Krohn-Solvang, 
1997). Då kvalitativa intervjuer baseras på just utsagor kan det ge upphov till en skev bild av 
de fenomen vi vill undersöka, på så sätt att intervjupersonerna försöker berätta det de tror att 
vi vill höra. Observation hade således kunnat bidra till att säkerställa bilden av lärares 
psykosociala arbetsmiljö. Dock är det inte säkert att det hade kunnat tillföra något då vi hade 
fått genomföra en öppen observation. Det innebär att observatören är känd för de inblandade 
och det är inte alltid helt okomplicerat att komma in i och bli accepterad av en grupp. Tillit 
och förtroende måste finnas mellan observatör och observationsgrupp och det kan ta en lång 
tid att bygga upp (ibid.). Detta hade kunnat påverka i vilken utsträckning den observerade 
gruppen hade uppträtt naturligt i vår närvaro. Vi anser även att enbart observation som under-
sökningsmetod inte hade kunnat visat på den komplexitet som vi nu har fått en bild av genom 
respondenternas utsagor. 
 
De svårigheter som vi har upplevt i och med vårt val av undersökningsmetod har varit att de 
intervjuade lärarna hade en tendens till att lyfta fram det negativa i sin arbetsmiljö och lärar-
utbildning. Detta trots att vi försökte att leda in dom på friskfaktorer i arbetsmiljön och lärar-
utbildningen. Vi skulle kanske ha haft fler eller mer konkreta frågor kring positiva aspekter. 
Kelly menar att en individs personlighet består av hennes begreppsvärld och att varje individ 
konstruerar sin egen verklighet utifrån de specifika erfarenheter som hon har gjort (Tamm, 
2002). Möjligen skulle det utifrån Kellys teori kunna tolkas som att om de intervjuade lärarna 
inte har haft övervägande positiva erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön i skolan och 
under lärarutbildningen leder detta till att betoningen hamnar på de negativa aspekterna av 
dessa. Deras begreppsvärld består således av den verklighet de upplever på sin arbetsplats. 
Kelly menar dock att verkligheten är föränderlig genom att individen skapar nya erfarenheter 
som kan ändra individens åsikter och attityder. Detta betyder att det går att arbeta hälsofräm-
jande med att förändra attityder och lyfta fram det positiva i arbetsmiljön genom att fokusera 
på positiva erfarenheter.  
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Folkhälsopedagogisk relevans 
 
Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att uppmärksamma problem i samhället som kan på-
verka hälsan negativt hos en stor del av befolkningen. Sådana problem som kan innebära all-
varligare följder för individers hälsa, men även ökade belastningar för samhället vad gäller 
omsorg och ekonomi. Då hälsoproblem kopplade till arbetsmiljön ökar och påverkar så många 
är det en viktigt arena att studera i hälsofrämjande syfte för att förebygga ohälsa i framtiden. 
Ur ett pedagogiskt perspektiv kan det vara bra att få insikt i beteende- och livsstilsmässiga 
orsaker bakom ohälsa och förstå sambanden mellan dessa. Det är viktigt att försöka skapa en 
socialt stödjande miljö som kan verka för en hälsosam livsstil och arbetsmiljö, samt öka gra-
den av empowerment hos individer för att öka deras förmåga att kunna påverka sin egen situa-
tion på basis av kunskap och en positiv attityd.  
 
Då skolan är Sveriges största arbetsplats är den av stor betydelse för många individer. Lärar-
yrket är idag utsatt ur hälsosynpunkt, vilket har starkt samband med hur deras arbetssituation 
är och hur deras arbetsmiljö ser ut. Det folkhälsopedagogiska perspektivet för denna studie 
handlar därför om att försöka se samband och förstå konsekvenser av olika faktorer i den 
psykosociala arbetsmiljön som kan påverka lärares hälsa, samt utveckla förslag på hälsofräm-
jande strategier för lärare. Då alla lärare måste genomgå en form av lärarutbildning skulle den 
kunna användas som en hälsofrämjande arena för att öka lärares hanterbarhet och stärka både 
deras personliga och professionella utveckling. 
 
Vi tycker att vårt undersökningsområde har varit väldigt intressant och vi har hittat många 
olika aspekter vi gärna hade fördjupat oss mer i. Utifrån detta har vi kommit fram till några 
uppslag för vidare studier i ämnet. Av praktiska skäl valde vi bl.a. att begränsa vår studie till 
att endast inkludera grundskollärare ute i arbetslivet. De fick uttala sig om hur deras genom-
gångna lärarutbildning eventuellt tagit upp hälsa och psykosocial arbetsmiljö. Nu har en ny 
lärarutbildning startats och de kunde vara intressant att undersöka i vilken utsträckning denna 
tar hänsyn till lärares hälsa och psykosociala arbetsmiljö. Detta skulle kunna undersökas ge-
nom att intervjua studenter som går den nya formen av lärarutbildningen. Det skulle också 
vara intressant att se i vilken utsträckning resultatet av vår studie stämmer överens med hur 
lärares hälsa och psykosociala arbetsmiljö ser ut även i andra delar av landet. En kvantitativ 
studie av området skulle kunna ge ett generaliserbart resultat och visa på om problemet är 
utbrett eller inte. Vi valde att inte studera en specifik aspekt av den psykosociala arbetsmiljön 
utan försökte istället skapa oss en övergripande bild av de faktorer i den som kunde påverka 
hälsan. Det var dock ett visst förhållande i lärarnas arbetssituation vi anser speciellt viktigt att 
lyfta fram genom vidare studier. Detta var kulturell mångfald vilket kunde ses som problema-
tiskt i utövande av yrket för lärare med bristande erfarenhet av det. Med tanke på det mång-
kulturella Sverige anser vi att det är något som kunde och borde belysas betydligt mer i lärar-
utbildningen.  
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Intervjuguide 
 
 
Område 1: Lärarrollen 
 
Vilka uppgifter tycker du ingår i lärarrollen? 
Får du ibland syssla med sådant som du tycker ligger utanför lärarrollen? 
Hur kommer det sig att du blev lärare? 
Blev lärarjobbet som du hade förväntat dig? 
Vad upplever du som positivt med att vara lärare? 
Vad upplever du som negativt med att vara lärare? 
 
 
Område 2: Psykosocial arbetsmiljö 
 
Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? T.ex. dagen innan intervjun. 
Inträffade något oplanerat under den tiden?  
Hur kändes det? 
Var det en typisk dag? Om inte, varför i så fall? 
Har du fått lösa problem som uppstått under dagen? 
Är du nöjd med hur de löstes? 
Finns det förhållanden i din arbetsmiljö som du tänker skulle kunna påverka din hälsa? 
På vilket sätt? 
Hur mår du när du går hem efter en arbetsdag? 
Har det ändrats genom åren? 
Tycker du att ditt arbete påverkar din fritid? Om ja, i så fall hur?  
För din fritid med sig något som kan påverka på din arbetsmiljö positivt? 
 
 
Område 3: Lärarutbildningen 
 
Hur ser du på din lärarutbildning med tanke på vad som krävs av dig som lärare idag? 
Tycker du att lärarutbildningen har förberett dig för hur ditt arbete som lärare ser ut idag? 
Vad har varit bra med din lärarutbildning? 
Vad har saknats med din lärarutbildning? 
En ny lärarutbildning startades hösten 2001. Vad skulle du vilja genomföra för ändringar 
jämfört med din egen utbildning? 
 


