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SAMMANFATTNING 

Denna studie handlar om högstadielärares upplevelse av sin arbetssituation. Syftet med studien 

är att synliggöra högstadielärarnas subjektiva upplevelse kring deras arbetssituation när de inte 

längre behöver vara mentorer och undervisande lärare samtidigt. Med hjälp av en hermeneutisk 

metodansats ämnar studien skapa en nyanserad och bred förståelse kring fenomenet. För att 

samla vår empiri har vi intervjuat tio högstadielärare på fyra olika skolor i Sverige. För att 

kunna förstå och tolka upplevelsen hos lärarna har vi använt oss av Antonovskys teori om 

KASAM och Sartres teori om den andres blick. Resultatet beskriver vår förståelse i tre olika 

steg av den så kallade hermeneutiska spiralen. I första steget, preliminära tolkningen har vi 

upptäckt följande teman: ’engagemang’, ’ökad status i sin profession’, ’förändrad 

arbetssituation och minskad arbetsbörda’, ’ryggsäcken’ och ’relationer till elever’. I den 

fördjupade tolkningen har vi gjort en totalisering av de tidigare teman och därmed funnit dessa: 

’underlättad arbetssituation’, ’förändrade sociala aspekter’ och ’att brinna för sitt yrke’. I det 

sista steget, huvudtolkningen, presenterar vi en helhetsbild av vår analys vilken visar att de 

lärare vi samtalat med upplever en underlättad arbetssituation när de inte längre behöver vara 

mentorer, utan kan lägga hela sitt fokus på att vara undervisande lärare.  

Nyckelord: KASAM, Den andres blick, arbetsbelastning, högstadielärare, mentorskap, 

hermeneutik. 
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1 INLEDNING  

 

Skolans roll i samhället är dels att förbereda elever för ett framtida yrkesliv, men också att i vår 

typ av samhälle lära eleverna vad demokrati är, säger idéhistoriker Sven-Eric Liedman (UR 

skola, del 4/7, 2013). På så sätt uttrycker han att vi har möjlighet att ge människor ett rikare liv. 

Filosofen Sharon Rider (UR skola, del 4/7 2013) säger att varje generation inom en kultur har 

byggt upp hinder som skolan har möjlighet att riva ner för att utforma någonting nytt och bygga 

en ny framtid. Hon anser att skolan utgör en stor del av barns fostran och är den plats där barnen 

är befriade från det närmsta som annars kan vara väldigt begränsande men ändå påverkar dem, 

såsom familj, släkt och så vidare. I skolan möts olika sätt att leva och det är platsen där elever 

har möjlighet att möta andra barn från olika typer av bakgrunder och i detta bilda en ny form 

av gemenskap. Den nya gemenskapen grundas i det främsta vi har när det kommer till kunskap 

och vetande. 

Ett fungerande skolväsen är därför fundamentalt för ett välfungerande samhälle av vårt slag. 

De som väljer att arbeta inom skolan bidrar till att utbilda och fostra våra framtida 

samhällsmedborgare. Att ha en stark och stabil lärarkår blir därför viktigt. Rider (UR skola, del 

4/7 2013) uttrycker att vi sakligt behöver diskutera våra värderingar för att komma fram till 

vilken typ av värld vi vill leva i och utifrån det utforma våra skolor.   

 

För att få en fast anställning som lärare i Sverige så krävs en lärarlegitimation (Skollag 

(2010:800), 2010). Den går att ansöka om efter avklarad lärarexamen och specificerar vilka 

skolformer och ämnen läraren är behörig att undervisa i. En legitimerad lärare har, förutom fast 

anställning, också rätt att sätta betyg.  

Lärarutbildningen i Sverige är ca 4–5,5 år men vi måste förstå att det tar längre tid än så att 

utbilda en lärare. Vi får inte sluta fortbilda lärare för alla kan bli bättre, det påpekar 

pedagogikprofessor Dylan Wiliam (UR skola, del 7/7 2013). Vi lever i en värld som är mycket 

mer komplicerad än den var för 20–30 år sedan, och utvecklingen går snabbt. Skolor som var 

bra på 90-talet, är inte det idag – därför säger Wiliam att det är viktigt att skolorna hänger med 

i utvecklingen. Elevernas resultat behöver höjas, annars riskerar de att inte fungera produktivt 

i det komplexa, moderna samhälle vi lever i idag. Han säger att om lärarna gör ett bättre jobb 

blir eleverna friskare, får ett bättre och längre liv och de kommer även att bidra till samhället. 

I regeringens kommittédirektiv (2016) rekommenderas nyexaminerade lärare starkt att ta del 

av en introduktion av det nya yrket där en erfaren kollega får vara mentor och vägleda den 

nyexaminerade läraren i sin nya yrkesroll. Erfarna lärare har kompetensen att lägga upp och 

planera undervisningen på ett effektivt sätt och har mycket lättare att hantera oväntade 

händelser medan många nyexaminerade lärare har det svårt att hantera komplexa 

klassrumssituationer och frågor som rör disciplin. Vidare uttrycker regeringens 

kommittédirektiv (2016) att den tunga arbetsbelastning och det stora ansvar som en lärare 

många gånger behöver ta kommer som en överraskning för de nyexaminerade lärarna. De har 

en tendens att ha en romantiserad bild av sina egna förväntningar på undervisningen.  Det här 

är något som kan leda till att de känner sig stressade och många nyexaminerade lärare upplever 

de inte räcker till. Med detta sagt pekar kommittédirektivet på att det är väldigt viktigt att de 

nyexaminerade lärarna utnyttjar möjligheten och rättigheten till en introduktionsperiod, 

då en erfaren kollega som agerar mentor kan vägleda och underlätta för den nyutexaminerade. 

En annan uppgift som lärare har, som rubriceras av Dylan Wiliam (UR skola, del 7/7 2013), är 

att hålla barnens intresse att lära sig levande. Att enbart fylla elever med fakta, information och 

kunskap kommer att tillintetgöra deras vilja att lära sig. Det är ett sätt att svika eleverna, säger 
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han. Framtidens yrken kommer att växa ur kreativitet, eftersom vi vet att maskiner inte kan vara 

kreativa. Utvecklingen går fort framåt och nya yrken utvecklas hela tiden. Det som eleverna 

kommer att behöva i framtiden är ännu inte uppfunnet, så eleverna behöver alltså hålla intresset 

för att lära sig saker vid liv. 

De svenska elevernas skolresultat sjunker, visar internationella kunskapsmätningar, både i 

relation till tidigare resultat men också i relation till resten av världen (PISA 2012, 

sammanfattning av rapport 398, 2013). Samtidigt lider Sverige av en extrem lärarbrist och 

enligt en rapport av SCB (2017) visar prognosen att det år 2031 kommer att saknas ungefär 

80000 utbildade lärare i landet. Det här beror dels på att antalet barn i skolåldern väntas öka, 

samt att många lärare antagligen går i pension under perioden. Det skulle behövas att 15000 

lärarstudenter examineras årligen för att tillgodose lärarbehovet, men i prognosen visar att 

endast ca 10000 lärarstudenter kommer att examineras varje år fram till 2031.  

Från att år 2015 ha haft 72,7% behöriga lärare i skolorna sjunk siffrorna till 70,5% år 2019, 

meddelar Lärarnas tidning (2019). Samtidigt som en rapport från SCB (2016) med siffror från 

2013 visar att över 39,000 utbildade lärare inte är verksamma inom yrket. Enligt SCB (2017) 

kan 60% av de overksamma lärarna överväga att komma tillbaka till skolan om de får möjlighet 

att reglera sin arbetssituation, om lönerna höjs samt att arbetsbelastningen blir lägre.    

I rapporten ”Låt lärare vara lärare - del 2” från Lärarförbundet (2013) beskrivs hur 86% av 

grundskolelärarna upplever att arbetsbelastningen är för hög. Arbetsbelastningen har ökat i takt 

med ökande krav på att utföra administrativa uppgifter och dokumentation, men även på grund 

av ökade krav på extra anpassning av undervisning och annat särskilt stöd för eleverna. Att 

lärarna dessutom ska vara ”rastvärdar” och ha ansvar för fler och fler elever i varje klass är 

också faktorer som i rapporten uppges påverka arbetsbelastningen.  Rapporten (Lärarförbundet, 

2013) visar att 80% av lärarna upplever att de inte har den tid som behövs till planering och 

efterarbete av undervisningen, vilket förmodas stämma då snittiden för en lektionsplanering 

ligger på 19 minuter.  

En av anledningarna till att många lärare, framför allt nyexaminerade, känner att de har för lite 

tid till lektionsplanering och efterarbete är att arbetsbelastningen är för hög. En lösning som 

några högstadieskolor i Sverige tagit till för att lösa problemet är att de har plockat bort 

mentorskapet hos lärarna så att hela deras fokus ska kunna ligga på undervisningen. 

När vi i den här studien uttalar oss om mentorskap syftar vi framför allt på det sociala ansvar 

som en lärare har över ett antal elever på skolan, såsom det definieras av Dalsjöskolan i Borås 

(Uppdragsbeskrivning Mentorskap, 2015) i form av exempelvis medvetenhet kring elevens 

betyg och kunskapsutveckling, studiesituation, närvaro och andra sociala behov, samt kontakt 

med vårdnadshavare, kuratorer och liknande. Även ansvar över elevincidenter och extra socialt 

stöd ligger i lärarens ansvar som mentor. Mentorskapet, alltså rollen som ”klasslärare” är ett 

ansvar som ofta ligger på läraren, något som kan ta mycket tid från lärarens planeringstid. Flera 

skolor börjar därför anställa heltidsmentorer för att försöka minska arbetsbelastningen för 

lärarna (Skolvärlden, 2019). De personer som arbetar som mentorer på skolorna, som inte alls 

sysslar med undervisning har vi i vår uppsats valt att kalla för ’separata mentorer’. När vi pratar 

om ’separat mentorskap’ i uppsatsen menar vi då att mentorskapet läggs på dessa separata 

mentorer, istället för på undervisande lärare. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

I och med att lärarbristen i Sverige för närvarande är hög, och vi är medvetna om att läraryrket 

är ett yrke med tung arbetsbelastning och höga krav vill vi undersöka hur högstadielärare 

upplever sin arbetssituation när de inte längre behöver vara mentorer samtidigt som de verkar 

som undervisande lärare. Syftet med denna studie är att med hjälp av en hermeneutisk 

metodansats och en genuin dialog som intervjuform synliggöra högstadielärares subjektiva 

upplevelse kring sin arbetssituation utan mentorskap. Som tidigare nämnt vet vi att det ställs 

höga krav på lärare och att arbetsbelastningen är tung, vilket gör det intressant för oss att 

undersöka ifall ett mentorsfritt arbete kan påverka arbetssituationen för lärarna.  

Vi vill med hjälp av studien få en bred och nyanserad förståelse kring lärarnas upplevelse. Den 

frågeställning som guidar oss genom vår studie är: Hur upplever högstadielärare sin 

arbetssituation sedan mentorskapet inte längre ingår i deras arbete?  

3 TIDIGARE FORSKNING 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras. Sökningen efter tidigare forskning 

inleddes med att vi tog del av vetenskaplig forskning som berörde mentorskap. Med den 

anledning att ämnet vi studerar är relativt nytt och inte tillämpas i alla högstadieskolor har det 

varit svårt för oss att hitta material som belyser just detta. Däremot kunde vi hitta en del 

forskning som hade gjorts kring arbetsbelastning hos lärare och utbrändhet.    

Vi har använt oss av bibliotekets databas Sociological Abstract för att hitta relevant information 

i akademiskt granskade, - peer-reviewed – vetenskapliga artiklar. De sökord vi har använt oss 

av är ”mentor”, ”mentoring”, ”school” ”teachers”, ”students”, ”workload”, ”work”, ”stress”, 

”Sweden”, ”swedish”, ”burnout” och ”social”. Nedan kommer vi även att presentera de olika 

teman som vi anser vara mest förekommande i den tidigare forskningen vad gäller lärares arbete 

och mentorskap. I slutet av detta kapitel kommer vi göra en kort sammanfattning av den tidigare 

forskningen.     

3.1 Höga krav leder till utbrändhet 

Tidigare forskning visar att många lärare ligger i riskzonen för utbrändhet. Detta på grund av 

höga krav på arbetet samt för få resurser till deras förfogande. Social interaktion och emotionell 

intelligens är faktorer som även påverkar, vilket vi presenterar i detta tema. 

 

I sin studie skriver Daniel Hultell och Petter Gustavsson (2009) om faktorer som påverkar 

utbrändhet och arbetsengagemang hos lärare i relation till anställningen. Det är många 

nyanställda lärare som upplever en verklighetskrock och kompentenskris. Dessa två faktorer, i 

kombination med höga krav på arbetstillfällen och låga arbetsresurser kan leda till att lärare 

utvecklar en känsla av utbrändhet. Syftet med Hultells och Gustavssons studie var att utforska 

hur individuella egenskaper, den utbildningskontext och arbetsrelaterade kontexten förutsåg 

nivåer av utbrändhet och arbetsengagemang under övergångsperioden. Den 

datainsamlingsmetod som de använde sig av bestod av enkätundersökningar som inriktade sig 

på lärarstudenter under den sista perioden av deras utbildning och under deras första period i 

anställning. Den information som samlades in gjordes under det sista året i utbildningen och 
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cirka ett år efter examen. Resultatet visade att utbrändhet och arbetsengagemang är två 

arbetsrelaterade fenomen: arbetskrav är positivt relaterade till utbrändhet och negativt 

relaterade till arbetsengagemang, medan arbetsresurser är negativt relaterade till utbrändhet och 

positivt relaterade till arbetsengagemang. Arbetskrav, såsom mentorskap, skulle då kunna sänka 

en lärares arbetsengagemang och bidra till att så många lärare är sjukskrivna på grund av 

utbrändhet. Separata mentorer kan ses som en arbetsresurs och skulle alltså kunna underlätta 

lärarens arbete och bidra till minskad risk för utbrändhet samt ökat arbetsengagemang.  

   

Pyhältö, Pietarinen och Salmela-Aro (2011) gjorde en studie kring hur finska lärares 

arbetsmiljö passar in i vad som definieras som utbrändhet. Med hjälp av intervjuer undersökte 

de vilken typ av händelser som hade en negativ effekt på grundskolelärares arbetsrelaterade 

hälsa och välmående och vilka händelser som initierade och låg som grund för utbrändhet.    

Deras resultat visade att över hälften av lärarna kunde känna igen sig i att de blev cyniska och 

att lärarna kände sig alienerade från sitt arbete. Den faktor som lärarna upplevde som mest 

utmanande och problematisk var den sociala interaktionen på flertalet nivåer i skolvärlden. Dels 

var det interaktionen mellan lärare och elever samt lärare och föräldrar, men även interaktionen 

inom den professionella sfären och strukturella förändringar, såsom skolreformer och ökade 

administrationskrav verkade ha spelat en roll i lärarnas bedömning. Lärarna upplevde inte sin 

arbetsmiljö som något sammanhängande utan som olika delar av kontexten, vilket ledde till att 

de olika typerna av social interaktion fick de att känna sig otillräckliga, alienerade och maktlösa. 

Detta var betungande, och kunde leda till utbrändhet. Några händelser som uttrycktes som 

källor till att lärare kände sig otillräckliga i sin professionella roll var destruktiva motsättningar 

och svåra möten med elever och kollegor. De huvudsakliga källorna till alienation, utmattning 

och cynism var olösta konflikter och svårigheter att komma överens med elever, oordning i 

klassrummet och att inte nå de resultat som lärarna själva önskade se i sin undervisning. Andra 

orsaker till utmattning var även dåligt ledarskap, och en instabil arbetsgrupp.    

Nästan alla lärare (91%) i Pyhältö, Pietarinen och Salmela-Aros studie (2011) upplevde en 

missanpassning mellan sig själva och sin arbetsmiljö när de beskrev dem händelser som var 

bekymmersamma i sitt yrkesmässiga välmående. Dålig stämning på jobbet, elevers dåliga 

uppförande var det som upplevdes som belastande. Studiens resultat visade att lärare, istället 

för att bedöma och se någon koppling till sina egna personliga förmågor och egna begränsade 

resurser, villighet, eller kompetens oftare pekade ut arbetsmiljön som det stora problemet.    

Lärare betonade även problem som stora klasser, elevers bristande uppförande, föräldrars brist 

på uppfostran, krävande föräldrar och så vidare, som orsak till lärarnas upplevda stress och 

utmattning.  

Resultatet av Pyhältö, Pietarinen och Salmela-Aros (2011) studie hänger samman med Hultell 

och Gustavssons (2009) studie genom att både belyser att höga arbetskrav korrelerar med 

utbrändhet bland lärare. Även här ställer vi oss frågan om mentorskapet är en av de tunga 

komponenterna som ökar risken för utbrändhet och sänkt engagemang bland lärare.   

  

En iransk studie, skriven av Shami, Tareh och Tarans (2017) har sitt fokus på att identifiera 

relationen mellan lärarens mentala hälsa och emotionella intelligens samt lärarens utbrändhet. 

Resultatet som Shami et al. kom fram till är att det finns ett samband mellan dessa faktorer som 

beskrivs ovan. Resultatet pekade på att om lärare besitter en ökad nivå av emotionell intelligens 

och mental hälsa kan risken för utbrändhet minska. Vidare skriver de att utbrändhet är något 

som förekommer i alla olika professioner men att de som blir mest utsatta för utbrändhet är de 

som jobbar med människor, exempelvis lärare. Shami et al. förklarar att det som främst orsakar 

utbrändhet är en långvarig psykologisk stress som kommer från arbetet. Vidare beskriver de, 

likt Hultell och Gustavsson (2009), att utbrändhet är brist på balans mellan kraven som läraren 

har på sig gentemot förmågan att klara av dessa krav. Detta bidrar till att läraren får en negativ 

upplevelse som sedan kan orsaka att hen blir utbränd. Om läraren inte känner att hen klarar av 
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kraven i arbetet ökas alltså risken för utbrändhet. Om kraven sänks, exempelvis genom att få 

lägga sitt fokus enbart på undervisningen och arbetet kring undervisningen, kan risken för 

utbrändhet minskas. 

3.2 Förhöjd arbetsbelastning leder till stress och tidspress 

Vi presenterar här studier som stödjer påståendet att utbrändhet påverkas av arbetsbelastning 

och som visar att arbetsbelastningen bland lärare är för hög. Vissa studier uttrycker att det finns 

skillnader mellan manliga och kvinnliga lärares upplevelser av sin arbetssituation. Många 

artiklar påvisar att prestationskrav påverkar lärares energinivåer men även att det är de sociala 

bitarna, exempelvis mentorskapet, som gör arbetsbelastningen för tung för lärare.  

 

I Mara Westling Allodi och Siv Fischbeins (2012) studie om lärares uppfattningar kring deras 

arbetsmiljö i svenska högstadieskolor, var deras syfte att utforska skolornas 

organisationsegenskaper. Målet var att identifiera typologier av arbetsmiljöer samt undersöka 

relationen mellan olika typer av arbetsmiljö och hur skolor fungerar.     

Genom enkäter som skickades ut till 48 olika, svenska högstadieskolors rektorer fick 

Westling Allodi och Fischbein svar från 749 lärare från de 32 skolor som valde att delta i 

studien.     

De faktorer som undersöktes var energi, prestation och medverkan samt tillfredsställelse med 

arbetsbelastning, kontroll, belöning, gemenskap, rättvisa och värderingar.     

Resultatet visade att lärarna generellt hade höga nivåer av prestation och medverkan, medan 

deras nivåer gällande energi var på medel eller låg. Lärare, framförallt kvinnor, var generellt 

sett missnöjda med sin arbetsbelastning. Det fanns en tydlig könsskillnad och skillnader i ålder- 

och erfarenhetskategorierna som visar att kvinnliga lärare vanligtvis är mer nöjda än sina 

manliga kollegor när det kommer till värderingar i sin arbetssituation. De känner sig även mer 

involverade. Manliga lärare är generellt sätt mer nöjda med sin arbetsbelastning och deras 

möjligheter att kontrollera sin arbetssituation. De upplevde sig också ha mer energi än sina 

kvinnliga kollegor.    

  

Lärarnas uppfattningar av deras arbetsmiljö var, enligt Westling Allodi och Fischbein viktiga 

dels för sitt eget välbefinnande men även för att de påverkar elevernas inlärningsprocess. Det 

fanns en korrelation mellan lärares yrkesmässiga tillfredsställelse och elevernas prestation och 

mående. De skriver att en optimal inlärningsprocess inte kunde erbjudas av lärare som är 

utbrända och känslomässigt utmattade. Om lärare skulle ha mer tid att lägga på undervisningen 

skulle detta alltså kunna optimera inlärningsprocessen och underlätta även för eleverna. Skulle 

då separat mentorskap kunna hjälpa både undervisande lärare, gällande arbetsbelastning, och 

elever gällande inlärning? 

      

Angelöw (2014) skrev att lärare är den yrkesgrupp som under de senaste fem åren fått mest 

ökad arbetsbelastning. Lärare har svårt att hinna efterarbeta sina lektioner och hinna planera så 

som de egentligen skulle vilja. Angelöw drar slutsatsen att deras undervisning hade fått bättre 

kvalitet om de hade fått mer tid till att planera. Det var på grund av olika reformer och ökade 

dokumentationskrav som lärares arbetsbelastning har ökat. Sedan 1990-talet har det tillkommit 

en hel del nya arbetsuppgifter. Lärare har under tidigare år haft mer tid att ägna sig åt att 

förbereda och efterarbeta sina lektioner. Numera undervisar lärare minst lika mycket som de 

gjorde förr, troligtvis ännu mer. Angelöw resonerade även att lärarna har fått många nya 

arbetsuppgifter att hantera som pressar arbetstiden - dessa i form av elevvård som innehåller 

skriftliga åtgärdsprogram och utredningar, individuella utvecklingsplaner, omdömen i skriftlig 
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form, frånvarohantering m.m. Det som stod till grund för detta var statliga, politiska beslut som 

har fattats gällande dem skolreformer som tillämpats. Dessa beslut har bidragit till en ökad grad 

av administration för lärarkåren. En studie som även belyst detta 

är Göksoy och Karaokurs (2014) studie. Studien syftade till ett bestämmande av uppfattningen 

gällande arbetsbelastningen utav grundskole- och gymnasielärare i Turkiet med utgångspunkt 

kring lärarnas åsikter. De definierade arbetsbelastning som den mängd arbete som ska utföras 

under en viss tid med en viss kvalitet. Att plocka bort mentorskapet för de undervisande lärarna 

skulle resultera i mindre administrativt arbete, vilket skulle kunna sänka arbetsbelastningen för 

lärare.  

 

Svenska grundskole- och gymnasielärares undervisningsfria tid granskades i en studie av 

Carola Aili och Göran Brante (2007). Syftet med studien var att besvara huruvida lärares 

vardagliga arbete påverkar möjligheterna att göra problemlösning till en nödvändig grund för 

professionell verksamhet. De undersökte vad lärarna gjorde på sin undervisningstid för att se 

hur mycket av sina akademiska kunskaper som lärare ges möjlighet att använda under sin 

arbetstid utanför lektionssalen. I sin studie kunde Aili och Brante påvisa att lärare i snitt 

spenderar nästan sex timmar i veckan av sin undervisningsfria tid med elevrelaterade ärenden. 

Exempel på dessa ärenden är att prata med elever som fuskat på prov, ha mentorstid med elever, 

diskutera hur eleverna sköter sig i skolan utanför klassrummen, diskutera frågor som inte ställts 

under lektionerna, hjälpa elever att ta mat i matsalen och så vidare. Om de undervisande lärarna 

skulle bli av med mentorskapet skulle de alltså kunna lägga nästan sex timmar extra varje vecka 

på planering och efterarbete av lektionerna.  

I en studie genomförd av Santavirta, Solovieva och Theorell (2007) var syftet att undersöka hur 

olika definitioner eller tillvägagångssätt för ett jobb med en hög arbetsbelastning relaterade till 

lärarnas utbrändhet i samband med emotionell utmattning och emotionellt 

välbefinnande. Resultatet av deras studie visade vad som kunde ske ifall faktorer såsom stöd 

och kontroll inte förverkligades. Lärare som ansåg att deras arbete innebar stor ansträngning 

med höga villkor i sammankoppling med låg beslutsauktoritet visade istället för välmående ett 

kraftigt samband mellan känslomässig utmattning och utbrändhet. Denna undersökning visade 

att 69% av de som svarade rapporterade att känslomässig utmattning var anledningen till 

arbetsbelastning men även grunden för att risken för utbrändhet skulle öka. Resultatet kan 

associeras till Shami, Tareh och Tarans (2017) studie om utbrändhet kopplat till mentala hälsa 

och emotionell intelligens. 

 

Hur lärare upplever stress till följd av tidspressen och arbetsbelastningen presenterades i en 

studie av Okeke & Dlamini (2013). Deltagarna i studien var 239 lärare från olika skolor i 

Swaziland. Det skickades ut ett frågeformulär till lärarna som skulle användas som ett 

instrument för att avgöra nivån på den upplevda stressen kopplat till deras arbete. Resultatet i 

studien visade att lärarna var måttligt stressade av deras arbete. Den upplevda stressen kom 

främst från de orealistiska mål som fanns på dem som lärare men även från tidspress, 

arbetsbelastning och mycket hemarbete. Forskarna påpekade att med hjälp av den empirin som 

samlats in via frågeformulären har de kunnat dra slutsatsen att det var uppenbart att lärarna var 

stressade över deras arbete. De menade vidare på att det är väsentligt att de nyblivna lärarna 

och de aktiva lärarna skulle få lära sig strategier för att hantera stress.   

Studien visade tydligt att stressen bland lärare var hög och att arbetsbelastningen behövede 

regleras. Om mentorskapet läggs på separata mentorer kan det möjligen avlasta dem 

undervisande lärarna tillräckligt för att arbetssituationen ska bli realistisk och stabil. 
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3.3 Den sociala dimensionen 

Den dimension i lärares arbete som berör de sociala aspekterna väljer vi att kalla för den sociala 

dimensionen. Här belyses de delar som lärare arbetar med som tar tid från undervisningen, 

planering och efterarbete av lektioner. Det handlar inte enbart om mentorskapsrelaterade 

bekymmer utan även andra aspekter som påverkar lärare i deras arbete. 

 

En studie som hör till temat sociala dimensionen är Ahlgren & Gillander Gådins (2010) artikel. 

De undersökte, utifrån ett genusperspektiv, grundskolelärares erfarenheter av sin arbetssituation 

med fokus på situationer som skulle kunna vara skadliga för deras hälsa. Deras studie 

resulterade i att de identifierade fyra kategorier av den sociala dimensionen som potentiellt 

skulle kunna bidra till lärares ohälsa. De fann ett övergripande huvudtema för dessa kategorier, 

vilket de benämner som “en kamp att få tid för undervisning”. Detta huvudtema beskrev 

motsättningen mellan lärares vilja att ge eleverna kunskap och en trygg och stimulerande 

inlärningsmiljö - ställt emot de svårigheter som finns gällande oroligheter i klassrummet, 

hantering av barn med sociala problem och de många möten som lärare behöver delta i.    

 

Ahlgren och Gillander Gådin (2010) börjar med att beskriva motsättningar i att lärare valde 

läraryrket då de drömde om att få jobba med barn som var ivriga och kände vilja att lära sig 

något, men hur de i verkligheten allt oftare möts av fler och fler barn som är stökiga, inte lyssnar 

och är respektlösa. Lärarna beskriver hur social uppfostran blir en nödvändig utgångspunkt för 

att skapa en god arbets- och inlärningsmiljö. De upplever att detta tar mycket tid från det 

pedagogiska arbetet och från lektionerna. 

 

Vidare understryks svårigheterna för lärare att nå de krav som ställs på dem. De strävade hela 

tiden efter att göra sitt arbete på bästa sätt, men kände konstant att tiden inte räckte till. Vissa 

lärare hoppade över de uppgifter som de inte hann med på arbetstid och andra jobbade mycket 

övertid hemifrån, men kände sig ändå aldrig nöjda. Författarna kunde urskilja flera aspekter 

som tog tid från lärarnas planeringstid, raster och lektionstid. Bland annat de sociala uppgifter 

som hela tiden blev fler och behövde lösas direkt exempelvis bråk mellan elever eller möten 

som krävde deras deltagande. Detta framkallade ofta känslor av stress och otillräcklighet hos 

lärarna. De upplevde också dåligt samvete då de kände att de försummade dem elever som 

uppförde sig.    

 

Ahlgren och Gillande Gådin beskriver även hur lärare börjar arbeta tillsammans och genomföra 

planeringsarbetet tillsammans eftersom lektionstiden minskar i takt med att arbetsuppgifter likt 

uppfostran och liknande ökade. Samarbetet ledde till att de kunde dela in eleverna i mindre 

grupper, vilket oftast upplevdes som positivt då stödet ökade. Däremot var samarbetet också 

tidskrävande och konflikter mellan kollegor kunde uppstå. Skolans rektor stöttade lärarna och 

var tydlig med att de inte skulle jobba övertid samt att de skulle be om hjälp om de behövde 

det. När lärarna talade om det arbete som de genomgick tillsammans var de alla stolta över 

arbetet som utfördes för att eleverna skulle känna solidaritet.    

 

Slutligen visar författarna att lärarna upplevde brist på manliga kollegor. På skolan där studien 

genomfördes arbetade enbart en enda manlig lärare och många elever saknade manliga 

förebilder även i hemmiljön. Enligt Ahlgren och Gillander Gådin var lärarna av uppfattningen 

att det var en anledning till att många elever misskötte sig. Män ansågs ha kvaliteter som 

kvinnliga lärare saknade, exempelvis kan män sätta tydligare gränser och hade det lättare 

bestämma saker. Kvinnor sades istället ha svårt att ställa sig utanför ”mammarollen” och enbart 

vara lärare och kände ofta att de måste vara perfekta i båda.     
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Studien som vi nämnt i temat ’Arbetsbelastning’ av Aili och Brante (2007) beskrev även den 

en del sociala aspekter i läraryrket som påverkar och tar tid från lärarnas arbete.  

Social problematik är något som lärare inte alls kan komma ifrån, eftersom de valt att arbeta 

med människor. De sociala aspekterna är dock delvis präglade av problem som skulle kunna 

försvinna om mentorskapet stod utanför lärarnas arbetsområde.  

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning samt vårt bidrag till 

forskningsområdet  

I den tidigare forskningen hittar vi artiklar som belyser lärarnas arbete ur olika perspektiv. Vi 

har delat in dessa i tre olika teman: ”Höga krav leder till utbrändhet”, ”Förhöjd 

arbetsbelastning leder till stress och tidspress” och ”Den sociala dimensionen”. Alla teman har 

som mål att uppmärksamma aspekter i lärarens arbetssituation som inte berör undervisningen, 

utan snarare tar tid ifrån planering och efterarbete av lektionerna samt hur det påverkar lärarna 

på olika sätt. I grund och botten visar den tidigare forskningen att många lärare riskerar att bli 

utarbetade på grund av hög arbetsbelastning. Artiklarna vi valt att använda tyder på att 

läraryrket är tungt på grund av att lärarna upplever att de måste lägga fokus på fel saker, vilket 

skapar stress och känslor av otillräcklighet. Det här medför en stor risk för utbrändhet hos 

lärarna. Flera av faktorerna som bidrar till den höga arbetsbelastningen och som tas upp i den 

tidigare forskningen är sociala faktorer såsom att reda ut bråk mellan elever, att hålla koll på 

eleverna i matsal och på raster, att kartlägga hur elever ligger till i de olika ämnena, mentorstider 

och krav på föräldrakontakt i form av veckobrev och samtalskontakt. En annan faktor är ökat 

krav på dokumentation som kan komma från exempelvis skriftliga åtgärdsprogram och 

utredningar, utvecklingsplaner, skriftliga omdömen m.m. 

Vi ser att många av de faktorer som nämns i den tidigare forskningen kan relateras till 

mentorskapet. Det får oss att undra ifall en utfasning av mentorskapet för de undervisande 

lärarna skulle kunna underlätta deras arbetssituation. Ett införande av separat mentorskap skulle 

kunna bidra till fler välmående lärare som upplever en rimlig arbetsbelastning vilket i sin tur 

skulle kunna leda till bättre skolresultat för eleverna.  

Vi har haft svårigheter att hitta tidigare forskning som är direkt relaterat till mentorskap, och 

eftersom de flesta lärare i Sverige fortfarande arbetar som mentorer samtidigt som undervisande 

lärare var det svårt att hitta forskning som säger någonting om hur lärare påverkas av att inte 

behöva ha ansvar över mentorskapet samtidigt som de är undervisande lärare. Vi hoppas kunna 

komma fram till ett svar på hur högstadielärare upplever sin arbetssituation utan mentorskapets 

krav. Vi är intresserade av att få veta vilka för och nackdelar det innebär att arbeta på det sättet 

och ifall det faktisk skulle kunna vara en lösning på lärarnas höga arbetsbelastning.  

4 TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM 

I denna del kommer den teoretiska och begreppsliga referensramen, som vi använt oss av för 

att bredda vår förståelse kring högstadielärares upplevelser  av sin arbetssituation sedan 

mentorskapet inte längre ingår i deras arbete, att presenteras. Vi har valt att beskriva lärarnas 

upplevelser efter att mentorskapet tagits bort från deras ansvarsområde främst utifrån 

Antonovskys teori om KASAM och Sartres teori om den andres blick.  

Vi valde KASAM då vi anser att det kan vara ett användbart, teoretiskt verktyg då begreppen 
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inom teorin, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, på ett lämpligt sätt kan tolka 

lärarnas upplevelser.  

I och med att vårt forskningsområde också innehåller frågan om profession, yrkesroll, olika 

roller (lärare och elev) och den sociala relationen mellan lärare och elev, lärare och föräldrar 

behöver vi ett teoretiskt begrepp som både följer de hermeneutiska grundandagnaden men 

också låter oss undersöka denna aspekt av lärarnas upplevelse av sin arbetssituation. Vi har med 

anledning av detta också valt Sartres teori om den andres blick som ett teoretiskt begrepp för 

att kunna närma oss den typen av upplevelser. 

4.1 KASAM 

I sin bok om salutogent ledarskap skriver Anders Hansson (2018:90) om Aaron Antonovskys 

teori KASAM, vilken kan användas för att skapa bra premisser för människors välmående och 

hälsa. KASAM står för ’känsla av sammanhang’ och syftar till samspelet, eller obalansen i de 

tre kategorierna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM är en fullständig 

upplevelse av sitt sammanhang, snarare än bara en känsla.  

 

Enligt Antonovsky (1987:46) definieras KASAM som en universell inställning som beskriver 

i vilken mån en människa känner en hållbar men dynamisk känsla av tillförlit dels till att inre 

och yttre faktorer som påverkar livet är välorganiserade, förutsägbar och lätta att förstå. Vi 

förlitar oss även på att vi har de resurser som behövs för att kunna möta de krav som de inre 

och yttre faktorerna ställer på oss. Vidare känner vi också tillit till att kraven är värda 

investeringar, alltså utmaningar vilka engagerar oss.   

 

KASAM är en överskådlig bedömning, som dock kan påverkas av stressorer i livet. Stressorer 

definierar Antonovsky (1987: 57) som händelser och krav som vi inte direkt kan påverka och 

som skapar en motsättning i livet och som oundvikligen leder till lägre KASAM. 

En stressor för undervisande högstadielärare skulle kunna vara mentorskapet och vi tar därför 

hjälp av begreppen ’meningsfullhet’, ’begriplighet’ och ’hanterbarhet’ ur Antonovskys teori 

om KASAM för att utforska lärarnas upplevelser av sin arbetssituation. Nedan redogör vi för 

innebörden av dessa begrepp. 

4.1.1 Meningsfullhet   

Det känslomässiga och affektiva planet beskriver Antonovsky (1987:45-46) med begreppet 

meningsfullhet. Huruvida en människa känner att något är värt att satsa sin energi och sitt 

engagemang på beror alltså enligt Hanson (2018:119) på hur meningsfullt man upplever det. 

Det är meningsfullheten som styr hur delaktiga vi kan vara i det som skapar vår vardag och vårt 

liv. Människor som upplever en stark meningsfullhet kan ofta hantera svåra situationer och 

beklagansvärda och oönskade företeelser genom att försöka se saker från den ljusa sidan och 

även hitta meningsfullhet även i negativa händelser. 
    

Hanson (2018:120-121) resonerar kring Antonovskys begrepp meningsfullhet och uttrycker att 

det samhälle vi lever i förser oss med enkla möjligheter att tillgodose våra grundläggande 

behov, men vi behöver mål och mening i livet för att kunna känna motivation. Utan 

meningsfullheten vill vi inte leva. Det är alltså en drivkraft. Vad som är betydelsefullt och 

värdefullt för en människa skiljer sig från person till person, vilket gör att meningsfullheten ser 

olika ut för olika människor. Om vårt arbete känns meningsfullt kommer vi att utföra det bättre 
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då vi känner att uppgiften är betydelsefull. Enligt Antonovsky (1987:45–46) så känner vi oss 

då mer motiverade inför vårt arbete och kreativiteten kan då få ett större utrymme.   

4.1.2 Begriplighet  

Begreppet begriplighet syftar till människans intellektuella och kognitiva plan (Hanson, 

2018:143). Det innebär enligt Antonovsky (1987:44–45) att begripligheten syftar till 

människans förmåga till att kunna förutsäga vad som kommer och göra det obegripliga 

förståeligt och logiskt. Enligt Hanson (2018:143) är begripligheten ofta en förutsättning för 

meningsfulllheten. 

 

Hanson (2018:145) resonerar att hur vi som människor mår och fungerar beror mycket på vår 

begriplighet. Vi behöver kunna förstå och ha koll på världen runt oss och inom oss. Det uppges 

också spela roll för vår överlevnad.    

Vidare skriver Hanson (2018:143) att vi når potential för att hämta in, behandla, lagra, utveckla 

och nyttja information och kunskap, alltså vår kognitiva kapacitet, är vad vår begriplighet är 

beroende av. Med dagens oerhörda och konstanta informationsflöde blir det svårare att känna 

begriplighet eftersom världen vi försöker ha överblick över är så stor. Idag behöver vi mer tid 

för att få bearbeta och reflektera över informationen i jämförelse med hur det har varit tidigare. 

Men begriplighet handlar inte bara om hur vi kan samla in information utan hur vi på ett 

meningsfullt sätt kan använda oss av informationen.    

Begriplighet handlar även om trygghet fastställer Hanson (2018:145). Vi vill ”ha koll på läget”. 

Vi vill veta vad folk runt oss har för åsikter och få veta varför saker händer. Vi vill begripa hur 

vi ska bete oss, och förstå oss på det sociala samspelet för att lättare kunna passa in. Genom att 

lära sig placera nya omständigheter i bekanta strukturer kan vi lättare uppskatta framtida 

händelser.  

Vid en hög känsla av begriplighet (Antonovsky 1987:44) har människor lättare att bemöta 

livshändelser som utmaningar medan människor med låg känsla av begriplighet snarare ser sig 

som otursfåglar som råkar ut för negativa saker och förväntar sig samtidigt att oturen ska fortgå.  

4.1.3 Hanterbarhet  

Ett tredje begrepp som blir relevant för vår studie är Antonoskys begrepp hanterbarhet. 

Hanterbarhet är, enligt Hanson (2018:164) det begrepp som beskriver det praktiska och 

instrumentella planet i livet. Begreppet syftar till att beskriva vad en person själv klarar av och 

hur hen känner sig stöttad av sin omgivning. Hanterbarheten är beroende av begripligheten och 

påverkas av meningsfullheten och den är avgörande i hur vi bemöter utmaningar och för 

förmågan att stå emot påfrestningar. Vid låg känsla av hanterbarhet finns det alltså enligt 

Antonovsky (1987:45) en risk att vi känner oss som offer för de rådande omständigheterna. Har 

vi däremot en hög känsla av hanterbarhet hjälper det oss att handla i och hantera svåra 

situationer.  

 

Människor i ens omgivning och organisatoriska betingelser blir därför också viktiga, påpekar 

Hanson (2018:164–168). Om vi enkelt kan samarbeta med människorna vi har runt oss och om 

den organisationsstruktur som vi behöver förhålla oss till är tydlig så kommer känslan av 

hanterbarhet att öka. Om vi däremot saknar struktur, stöd av omgivningen, verktyg och material 

som möjliggör hantering av situationen kommer vi uppleva en lägre känsla av hanterbarhet. 
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Hanson (2018:164–168) skriver alltså att det är våra egna förmågor och vår omgivnings resurser 

som tillsammans, i balans med yttre krav och påfrestningar, bidrar till vår känsla av 

hanterbarhet. Det innebär bland annat att det inte spelar någon roll att lärarna på en skola är 

både motiverade och har rätt kompetens om arbetsbelastningen är för tung av anledningar 

såsom exempelvis brist på personal eller andra typer av resurser. Där vi känner att avståndet till 

vad som är möjligt är för stort kommer hanterbarheten att sjunka och om vi väljer att agera eller  

inte i en situation beror på hur vi värderar möjligheterna att lyckas. 

Hanterbarheten (Hanson, 2018:173) kan även kopplas till fysisk och psykisk ork. Om arbetet 

som ska utföras är för tungt kommer även detta att påverka känslan av hanterbarhet. Belastning 

behöver balanseras med återhämtning. 

Hanson (2018:175) uttrycker att hanterbarheten är den del i KASAM som är 

handlingsorienterad. Det är högst individuellt vad god hanterbarhet är och det är även beroende 

av situation och sammanhang.    

4.2 Den andres blick 

En annan aspekt som vi valt att ta hänsyn till i vår undersökning är hur lärare påverkas av andra 

människors tankar och åsikter. Vi har därmed valt att ta hjälp av Sartres teori om ’Den andres 

blick’ för att skildra hur lärarna berörs av andra människors syn på dem. I och med att läraren 

hela tiden tar en roll som lärare i relation till olika människor upplever vi att det är en relevant 

och intressant infallsvinkel i vår undersökning. Nedan beskriver vi Sartres teori utifrån Wides 

tolkning av densamma. 

 

Sverre Wide (Lindblom & Stier, 2011:199–203) beskriver Sartres teori om den andres blick 

och påvisar att vi objektifieras utifrån andras förväntningar på oss. Vad någon tror om oss blir 

sant, eftersom vi inte har någon egen sann bild av oss själva. Wide lyfter fram att vi inte ser oss 

själva förrän någon annan gör oss medvetna om vilka vi är.  Vi sätter Sartres teori (Lindblom 

& Stier, 2011:199–203) i relation till högstadielärare och de förväntningar som finns på dem. 

Hur en lärare ser på sig själv, och uppfattar sig själv beror på vem hen möter. Om läraren möts 

av en missnöjd förälder kommer förälderns åsikter att avspeglas i lärarens bild av sig själv. Ett 

ständigt negativt bemötande kan komma att påverka lärarens känsla av både meningsfullhet och 

hanterbarhet. Detta kan komma att bli extra tydligt ifall läraren upplever brist på stöd av 

exempelvis kollegor, chef eller andra personer i sin omgivning. 

4.3 Sammanfattning av analysbegrepp 

Vi har tagit upp två olika aspekter och två olika teorier som vi ska använda oss utav för att 

analysera vårt empiriska material. Dels de tre begreppen ’meningsfullhet’, ’begriplighet¨’ och 

’hanterbarhet’ ur Antonovskys teori om KASAM vilka vi kommer att använda för att belysa 

hur lärare själva känner och upplever sin arbetssituation sedan mentorskapet tagits bort. Den 

andra aspekten handlar om hur lärarna uppfattar sig själva utifrån andras bemötande, till vilket 

vi tagit hjälp av Sartres teori om ’Den andres blick’. Den beskriver hur vi inte kan se oss i annat 

än speglingen av andras syn och åsikter om oss. Med dessa begrepp kommer vi att utföra 

analysen i vår fördjupade tolkning samt i vår huvudtolkning. 
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5 METOD 

I denna del kommer vi att presentera den hermeneutiska metodansatsen som valts som 

metodologiskt verktyg för att kunna studera högstadielärares upplevelser av sin arbetssituation 

sedan mentorskapet inte längre ingår i deras arbete. Med anledning av att vi är ute efter den 

subjektiva upplevelsen hos högstadielärare bedömde vi denna metod som mest lämplig, då vi 

vill få en förståelse kring hur de upplever sin arbetssituation. I följande del kommer vi även att 

presentera hermeneutiska grundantaganden, intervju som har varit vår datainsamlingsmetod, 

bekvämlighetsurvalet som användes vid datainsamlingen, den hermeneutiska analysmetoden 

och hur vi förhållit oss till de etiska principerna i vår studie.  

5.1 Motivering av metodval 

Innan vi valde vilken metodansats vi skulle använda oss av reflekterade vi över hur vi skulle gå 

tillväga för att på bästa sätt kunna lyfta fram högstadielärarnas upplevelse och förståelse kring 

deras arbetssituation. Vi diskuterade huruvida vi skulle använda oss av grundad teori som metod 

men vi kom fram till att den inte är lämplig för vår studie då vi inte är intresserade av att genera 

en ny teori kring lärarnas upplevelser. Vårt fokus ligger istället på att tolka och förstå lärarnas 

upplevelser kring deras arbetssituation. På grund av att vi är intresserade av förståelse och 

tolkning har vi kommit fram till att en hermeneutisk metodansats är den mest lämpliga metoden 

för att besvara vår frågeställning. Med hjälp av hermeneutik kan vi nå essensen av 

högstadielärarnas upplevelse och således tolka och förstå deras upplevelse. Studien syftar 

därmed till att ge en djupare inblick och förståelse kring högstadielärarnas upplevelser för att 

sedan kunna uppmärksamma det väsentliga i det de ger uttryck för. Enligt Ödman (2017:40) 

hjälper förståelsen oss att se andras värld men även vår egen värld. Det är enbart via förståelsen 

som vi kan möta det personliga och den del av vår värld som vi inte riktigt har några begrepp 

för. Syftet med vår studie är att även den ska öppna upp våra ögon för och hjälpa oss att se 

lärarnas arbetssituation utifrån deras synsätt. Med denna motivering som utgångspunkt har vi 

valt en hermeneutisk metodansats just för att den hjälper till att utveckla och skapa en förståelse 

kring fenomenet. 

5.2 Metodens grundantaganden 

Inom Hermeneutiken handlar det till stor del om att ta emot olika förståelsehorisonter. 

Hermeneutiken kommer från gudanamnet ”Hermes”, vars uppdrag var att förmedla budskap 

och att tolka dem ord som för andra var svåra att tolka och förstå (Ödman, 2017:11). Tecken, 

råd, tydning och maning låg som grund för förståelsen och hade som avsikt att fånga det djupa 

i människors liv. Enligt Ödman (2017:13) handlar hermeneutiken om någonting väldigt 

allmänmänskligt, nämligen tolkning och förståelse.     

 

Förståelse och tolkning är två huvudsakliga begrepp inom hermeneutiken som ständigt 

samspelar med varandra, men trots det har olika betydelse. Enligt Ödman (2017:24) kan 

förståelse även beskrivas som att ställa sig framför någonting. Att ställa sig framför någonting 

kan bidra till att det vi betraktar blir tydligare för oss. Genom förståelse kan vi nå det vi 

betraktar, vilket i sin tur leder till att vi kan uppnå en förändring. Vår förståelse bygger, enligt 

Heidegger (Ödman, 2017:25) på vår mänskliga existens och dess möjligheter och villkor. Att 

kunna förstå sig på någonting kan enligt honom ses som pusselbitar som vi använder som 

delförklaringar för att få en mer omfattande bild av det vi vill förstå. I vår undersökning vill vi, 
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genom att samtala med högstadielärare, ta del av olika lärares livsberättelser – pusselbitar – 

med målet att sätta ihop dessa till en större bild och få svar på vår fråga ” Hur upplever 

högstadielärare sin arbetssituation sedan mentorskapet inte längre ingår i deras arbete?”. Vi vill 

helt enkelt ta hjälp av högstadielärares berättelser om sin arbetssituation för att kunna få en 

helhetsbild av just deras upplevelser.  

 

Hermeneutiken beskrivs enligt Heidegger (Ödman, 2017:25) som en koppling mellan att förstå 

och tolka allt i vår omgivning i samband med vår existens. Han uttrycker att förståelse inte är 

något vi besitter och kan använda som redskap utan det är något vi behöver för att göra det 

möjligt för oss att orientera oss i världen. Den utgör grunden för vårt tolkande och är befogad 

för vår vara – i-världen. Den är enligt Heidegger beroende av vår värld, på samma sätt som 

världen är beroende av förståelsen. Heidegger påpekar vidare att tolka betyder att tyda något. 

När saker och ting är otydliga och vi inte förstår de på direkten behöver vi tolkning, det vill 

säga när vår förståelse inte räcker till använder vi tolkning (Ödman, 2017:25-26). För att vi ska 

kunna få ett grepp om fenomenet krävs det därför att vi tolkar hur högstadielärarna upplever 

sin arbetssituation. När vi granskar lärarnas upplevelser av deras arbetssituation behövs det en 

förståelse av att lärarnas riktning och historia har en slutgiltig roll för deras subjektiva förståelse 

av världen. Som tidigare nämnt är tolkning och förståelse två centrala aspekter inom 

hermeneutiken, på samma sätt som det för individen är centralt att kunna vara – i – världen. Att 

vara – i anser Aho (2014:34–35) vara grundläggande för vad som innebär med att vara en 

människa, det vill säga individers berättelser kan ses som det liv som levs.  Det som menas med 

att vara – i – världen är att individer inte står över och ser på, utan hela tiden är närvarande i 

den faktiska verkligheten där vi ständigt agerar och engagerar oss i våra egna och andras liv. 

Det innebär att vi är delaktiga i skapandet av förståelse och mening av världen, andra människor 

och oss själva.  

 

Vidare skriver Ödman (2017:13-14) att inom hermeneutiken är det viktigt att det alltid finns ett 

dialogtänkande i mötet med andra människor då det kan bidra till att en ny förståelse uppstår. 

Mötet kan då betraktas som ett intersubjektivt möte mellan två subjekt. För att kunna komma 

fram till en uppfattning gällande en annan människas livsvärld krävs det en öppenhet. Öppenhet 

är även en förutsättning för att vi ska kunna uppnå en genuin dialog. En dialog ska alltid drivas 

på lika villkor för att den ska leda till en ömsesidig förändring och därmed till en ökad 

intersubjektiv förståelse. Det är viktigt för oss att ha ett öppet sinne under våra intervjuer, för 

att kunna nå högstadielärarnas livsvärldar och för att lyckas komma fram till en förståelse och 

därmed hitta svar på om högstadielärarna upplever någon förändring i sin arbetssituation sedan 

de inte längre är mentorer. 

 

Hermeneutiken bygger sitt kunskapssökande på dialektik framför metodik. Forskaren 

manipulerar och kontrollerar det han studerar genom metodik. I dialektiken är det studerande 

ämnet självt som ställer frågor, som forskaren försöker svara på. Enligt Gadamer är 

kunskapssökande och förståelse en fråga om öppenhet och deltagande, det vill säga en fråga 

om dialektik istället för metodik (Ödman, 2017:27).  Det är fundamentalt inom hermeneutiken 

att det finns ett dialogtänk i mötet med andra människor då det är i dialogen förståelsen kan 

uppnås. Det innebär att det för oss är viktigt att inte utgå från en intervjumall utan istället 

använda oss av en samtalsguide som ska leda oss igenom och stötta oss i samtalen istället för 

att styra samtalet. Vi kommer att gå in i varje samtal med öppna sinnen, nyfikna på vad lärarna 

har att säga. Målet är att vara deltagande, men att inte leda samtalet. 
 

I sitt resonemang kring hur förklaring och förståelse dialektiskt hör ihop kopplar Ödman 

(2017:95) detta med att den historiska förståelsen går hand i hand med förmågan att följa med 

i en berättad historia. Att hänga med i en historia betyder att förstå en följd av tankar, handlingar 
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och känslor som har en överraskande riktning. Vidare konstaterar Ödman (2017:95) att det inte 

går att förutspå hur slutet på en historia kommer att se ut då vi följer med i berättelsen hela 

vägen och allteftersom förbättras vårt synsätt gällande vad som sker. Förbättringen sträcker sig 

ända fram till att vi har förstått. Han resonerar vidare att förklaring är en stor del av förståelsen 

och blir på så sätt mer begriplig när forskaren ska hänga med i en berättelse.    

Att vara deltagande och lyssna förutsättningslöst på högstadielärarna är därmed angeläget för 

oss. Vi behöver vara lyhörda och öppna för vad lärarna har att säga och inte göra några egna 

antaganden gällande vad som kommer att sägas, med anledning att inte missa viktiga delar i 

berättelsen.  

5.3 Urval 

I vår studie har vi intervjuat tio högstadielärare i och med att det är deras upplevelser som vi är 

intresserade av att undersöka med en hermeneutisk ansats. Vi valde att samtala med dessa lärare 

för att kunna få en djupare förståelse av deras livsvärldar och samtidigt få svar på hur deras 

arbetssituation påverkats av att inte längre vara mentorer samtidigt som undervisande lärare.  

När det gäller urvalet har vi valt att samla vår empiri utifrån tillfällighets- eller 

bekvämlighetsurval som det även kallas för. Enligt Bryman (2011:244) är det en urvalstrategi 

som bygger på att studiens deltagare består av personer som för tillfälligt finns tillgängliga för 

den som utför undersökningen. Vår studie fokuserar på målgruppen högstadielärare därför 

valde vi att skriva till lärare som varit men inte längre är mentorer för elever som går i 

högstadiet. Vi använde oss av bekvämlighetsurval med den anledningen att det inte fanns 

tillräckligt med personal att intervjua, men även för att det inte är så många skolor runt om i 

Sverige som använder sig av separata mentorer. Ännu en anledning till att bekvämlighetsurval 

är tillämpat i vår studie är att vi hade en begränsad tid att genomföra studien vilket innebar att 

vi inte kunde gå till skolor runt om i hela Sverige utan vi var tvungna att välja de skolor som vi 

visste fanns tillgängliga och nära oss under en kortare period.  

Kön och ålder har inte haft något större betydelse inför urvalet eftersom det vi intresserar oss 

för är enbart upplevelsen hos högstadielärarna som yrkeskategori. Vår önskan var dock att få 

samtala med både manliga och kvinnliga lärare med olika lång arbetserfarenhet inom läraryrket 

för att få en så bred förståelse som möjligt. De lärare vi intervjuat arbetade på fyra olika skolor. 

Från den första skolan intervjuade vi fyra olika lärare. De hade arbetat i 38, 11, 5 respektive 22 

år. På den andra skolan fick vi möjlighet att intervjua två lärare som arbetat i 5, respektive 18 

år. Lärarna från den tredje skolan hade arbetat i 9, 17 respektive 13 år. Från den fjärde skolan 

intervjuade vi den sista läraren som arbetat i fyra år. Vi delar med oss av de här informationen 

för att påvisa att vi intervjuat lärare med olika lång arbetserfarenhet, däremot har vi inte lagt 

några värderingar i dessa faktorer i analysen. Vi noterade dock att kön verkade ha varit en 

aspekt som påverkat resultatet i tidigare forskning, bland annat i studier av Ahlgren & Gådin 

(2010) samt Mara Westling Allodi och Siv Fischbein (2012), kring lärarnas arbetssituation, 

men i och med att vi fokuserar på upplevelserna så valde vi bort denna kategori som avgörande 

för studiens resultat. 

Resultatet som studien kommer ge bidrar inte till något avgörande resultat med den anledningen 

att det är svårt att generalisera det som sägs. Däremot kan resultatet hjälpa till att få en större 

förståelse för lärarnas upplevelser och kan även leda till vidare forskning kring det valda 

fenomenet (Bryman, 2011:244–245). Med utgångspunkt i detta tyckte vi att 

bekvämlighetsurval var lämpligt för vår undersökning, då vi inte var intresserade av att 

generalisera utan vi ville få en djupare förståelse för studien.  
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5.4 Etiska principer 

När man genomför en vetenskaplig studie är det viktigt att man adresserar de fyra etiska 

principerna som skyddar deltagarnas integritet. Innan vi började intervjua personer skickade vi 

ut missivbrev (se Bilaga 1) till alla deltagare i vilket vi informerade dem  om vad syftet med 

vår studie var samt att deras deltagande skulle vara fullt frivilligt och att de närsomhelst hade 

rätt att avbryta sitt deltagande. Vi tydliggjorde även detta under intervjun där vi berättade hur 

vi skulle gå tillväga med studien. Vi berättade också att intervjun kommer att spelas in 

(Vetenskapsrådet, 2002:7). Under intervjun utgick vi även från samtyckeskravet som handlar 

om att deltagarna ska ge samtycke till att medverka i studien. Vi har fått samtliga deltagarnas 

samtycke till att genomföra intervjuerna och att spela in dessa (Nygren, 

2012:34). Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002:12) är även tillämpat då all 

information vi har fått in under intervjun och alla personuppgifter har behandlats konfidentiellt, 

och bevaras på ett sätt så att ingen utomstående har åtkomst till dessa.  

Slutligen tog vi hänsyn till nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:14) där vi talade om för 

deltagarna om vår strävan att allt material och alla uppgifter vi fått in enbart skulle komma att 

användas i utbildningssyfte.   

5.5 Datainsamling och genomförande 

För att kunna samla in empiriskt material för vår studie valde vi att använda oss av intervjuer 

med öppna frågor vilket bidrog till en genuin dialog. Enligt Ödman (2017:13-14) är en 

grundförutsättning för en dialog inom hermeneutiken att den ska drivas på lika villkor. Om vi 

kan få en dialog att föras på lika villkor kan vi uppnå en ömsesidig förändring tillsammans med 

högstadielärarna vilket i sin tur kan leda till en ökad förståelse. Vidare skriver Ödman (2017:13) 

att vi inte ska tvinga på deltagarna en specifik förståelse utan förståelsen skapas i en dialog 

under intervjusituationen. En hermeneutisk metodansats har som utgångspunkt i att människor 

förstår världen på olika sätt och att alla har sin egen förförståelse. På grund av att alla har sin 

egen förförståelse var det viktigt att låta lärarna reflektera fritt utan att vi styrde samtalet för 

mycket. Anledningen till att vi inte försöker styra samtalet är på grund av det Gadamer (Binding 

& Tapp, 2008:23) förklarar, att förståelse har sin grund på samtalspartnerns förförståelse och 

att den är bunden till sammanhanget. För att samtalet skulle resultera i en förståelse behövde vi 

förhålla oss på så sätt att lärarna upplevde att deras förståelse fick ta plats. Med hjälp av den 

genuina dialogen kunde vi därmed komma fram till en totalisering. Totaliseringen uttrycker 

Ödman (2017:65–67) uppstår när olika individers tolkningar kring ett fenomen passerar de 

förståelserna de hade tidigare om fenomenet. Det vill säga den genuina dialogen kan komma 

att ses som ett hjälpmedel för att komma fram till en totalisering kring lärarnas förståelse samt 

upplevelser.  

 

Den genuina dialogen mellan flera personer anses enligt Gadamer (Binding & Tapp, 2008:22) 

utgöra grunden för förståelsen. För att en genuin dialog ska uppstå krävs det att undersökaren 

är öppen för nya meningar från samtalspartnern, forskaren behöver även ständigt ifrågasätta sin 

egen förförståelse för att vara mottaglig för nya tolkningar (Binding & Tapp, 2008:23). Som 

forskare är det viktigt inom hermeneutiken att gå in i samtalspartnerns verklighet för att studien 

ska upplevas som subjekt istället för objekt (Ödman, 2017:28). Det är av stor vikt att forskaren 
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och samtalspartnern sätter sig i samma perspektiv för att kunna komma fram till samma 

förståelse i den genuina dialogen. Gadamer hävdar vidare att för att kunna förstå en person är 

det viktigt att förstå vad som sägs och inte återuppleva personens upplevelser (Binding & Tapp, 

2008:24). Detta är något Ödman (2017:29) kallar för horisontsammansmältning, vilket innebär 

att samtalspersonens och forskarens perspektiv förs samman och således skapas en gemensam 

förståelse mellan dessa personer. Med hjälp av horisontsammansmältning kommer forskarens 

synfält att utvidgas, detta på grund av att forskaren gör sig medveten om sin egen förståelse. 

När forskaren gör sig medveten om förförståelsen kommer den att vara mer öppen för 

samtalspersonen (Binding & Tapp, 2008:25).   

    

Vi intervjuade deltagarna enskilt på deras arbetsplats. Anledningen till att vi valde att hålla 

intervjun på deras arbetsplats var främst för att de skulle känna sig trygga och bekväma. Vi var 

båda med under varje intervjutillfälle för att hjälpas åt med att ställa följdfrågor som skulle 

bidra till en djupare förståelse och tydliggöra oklarheter. Intervjuerna tog cirka 40 minuter där 

vi vid varje intervjutillfälle rundade av med att fråga lärarna ifall de hade något de gärna skulle 

vilja dela med sig av eller lyfta fram. Varje intervju spelades in med syfte att kunna transkribera 

materialet. Inför intervjuerna informerades alla deltagare om de etiska principerna där 

deltagarna fick information om att läsa igenom missivbrevet (se bilaga 1) där samtyckeskravet 

framkom. Missivbrevet innehöll information om studiens syfte och de etiska riktlinjer som 

studien följer. Deltagarna tillfrågades även om vi fick lov att spela in intervjun.   

Vi inledde varje intervju med bakgrundsfrågor i syfte att göra deltagarna bekväma för att sedan 

skapa en relation. Vi gick sedan vidare till de stödord som skulle stötta oss i vägledningen 

genom samtalet utan att styra samtalet så att deltagarna fick resonera fritt.    

Vi använde oss av en samtalsguide när vi genomförde intervjuerna med högstadielärarna (se 

bilaga 2). Samtalsguiden hjälpte oss att utgå från stödord kopplade till vår frågeställning för att 

vi skulle hålla oss inom ämnesområdet (mentorskap) och bidra till att få så nyanserad 

information som möjligt. Med anledningen av att vårt fokus var att undersöka högstadielärares 

upplevelser av sin arbetssituation, som mentorskapet inte längre var en del av, var vår tanke att 

vi skulle föra samtal som skulle göra det tänkbart för lärarna att dela med sig av sina 

upplevelser.   

 

När vi formulerade våra frågor i form av teman och stödord i samtalsguiden gjorde vi det i 

förhållande till vårt syfte och vår frågeställning men även utifrån angränsande teman som 

berörde högstadielärarnas arbetsvardag. I samtalsguiden framkom det olika teman som var 

relevanta till studieundersökningen och under varje tema hade vi utformat stödord för att guida 

oss genom samtalet. Exempel på teman som förekom var meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet, vilka är de tre komponenterna ur teorin KASAM (känsla av sammanhang).  

5.6 Förförståelse och intentionalitet 

Ödman (2017:102) lyfter fram förförståelsen som är ett grundläggande begrepp inom 

hermeneutiken. Han påpekar att vår förståelse har sin grund i den redan historiskt givna 

förförståelsen, det vill säga vi kan inte förstå något om vi inte redan förstått det sedan tidigare. 

Förförståelsen är enligt Ödman (2017:102) inte bara minnen och erfarenheter av tidigare 

händelser som vi plockar fram vid behov, utan den ligger också till grund för vår perception i 

situationer som vi inte förstår. Under intervjuerna med lärarna har vi redan en bild av vad en 

lärare är och hur den arbetar. När vi dagligen stöter på företeelser har vi på så sätt utvecklat en 

förförståelse vilket gör att vi inte behöver lägga stor ansträngning för tolkningsarbete (Ödman, 

2017:58–59).  
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Förförståelsen har en viktig betydelse inom hermeneutiken, enligt Dahlberg et.al (2017:278), 

då den finns tillgänglig för oss när vi ska förstå ett fenomen. Under intervjusituationen bidrar 

vår egen förförståelse som forskare till att i dialog producera fram en tolkning kring de frågor 

som våra samtalspartners tar upp. När vi vill begripa något i världen gör vi det i relation till vår 

förförståelse, det vill säga vår redan befintliga kunskap. Det är med hjälp av den som vi kan 

skapa oss en uppfattning om världen vi lever i. 

 

Ödman (2017:103) skriver vidare att förförståelsen hänger ihop med vår intentionalitet - det vill 

säga den struktur som frambringar en mening åt upplevelsen. Intentionalitet är inte enbart en 

medveten avsikt som vi besitter, utan den är mer än så. Trots att intentionalitet är något vi kan 

vara omedvetna om, kommer den ändå på något sätt att reflekteras i våra handlingar eller 

upplevelser. Ödman (2017) understryker att det råder en dialektisk relation mellan förförståelse, 

förståelse och intentionalitet. På grund av att det finns en dialektisk relation mellan dessa skapar 

vi oss en ny mening, vilket kan frambringa en ny riktning i det vi strävar efter. Vi har på så sätt 

utvecklat en ny förförståelse som blir vår utgångspunkt.   

 

Vår förförståelse kring en lärares arbete och arbetsbelastning är relativt stor, då vi båda arbetat 

på högstadiet och den ena av oss samtidigt jobbat med både undervisning och mentorskap. 

Under tiden för uppsatsen har vi gått igenom, diskuterat och resonerat kring vår förförståelse 

för att utveckla den och hitta dem kunskapsluckor som vi har i ämnet. Ingen av oss har 

lärarutbildning och ingen av oss har erfarenhet av att arbeta på en skola där mentorskapet är 

separerat från ämneslärarens ansvar. Genom att vi diskuterat och resonerat kring vår 

förförståelse har vi lyckats bli medvetna om vår egen förförståelse och intentionalitet och är 

därmed mer öppna och mottagliga för lärarnas egna upplevelser av deras arbetssituation.  

5.7 Analysmetod 

Tolka och förstå är som vi tidigare nämnt två viktiga beståndsdelar inom hermeneutiken. Vi 

behöver tolka för att kunna förstå något, på samma sätt som vi behöver förstå för att kunna göra 

en tolkning. Ödman (2017:14) påpekar att inom hermeneutiken handlar det om att inte tvinga 

sig på något. Författaren uttrycker på att förutsättningen för en dialog är att den går till på lika 

villkor eftersom det är då den kan leda till en ömsesidig förändring. Vi ställer oss något frågande 

till vad Ödman påvisar med förändring i det här sammanhanget, men vi tolkar det som att det 

handlar om förändring av ens egen förståelse i förhållande till den förståelsen som skapas i 

dialogen. Denna förändring bidrar till en ökad intersubjektiv förståelse.    

 

För att göra det möjligt för oss att förstå, tolka och analysera det insamlade empiriska materialet 

har vi utgått från Dahlberg, Dahlberg och Nyströms (2008:281) trestegsmodell. Det inledande 

steget inom den hermeneutiska analysen överensstämmer med vad som i allmänhet sägs om 

fenomenet. Den grundläggande förståelsen är en pendling från helheten till delarna och sedan 

tillbaka till helheten igen. Den hermeneutiska analysen börjar med att vi ska läsa igenom hela 

materialet för att kunna få fram en preliminär förståelse av högstadielärares livsberättelse innan 

delarna hamnar i fokus. I det första skedet ska ingen tolkning göras, men dialogen med texten 

börjar redan här. När vi läser texten kommer dialogen leda oss till vad texten handlar om och 

vad som är meningsfullt. Nästa nivå i den hermeneutiska analysen består, enligt 

Dahlberg m.fl. (2008:281), av fördjupad tolkning av delarna för att hitta latenta strukturer och 

dolda budskap i materialet. Den här delen av analysen fortsätter tills allt empiriskt material av 

särskilt värde för studien täcks. Den sista nivån jämför alla delarna av materialet med varandra 
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för att göra det möjligt för oss att uppnå en ny övergripande förståelse och komma fram till en 

huvudtolkning.   

 

Den typ av tolkningsprocess som vi beskrev ovan överensstämmer med det som Ödman 

(2017:98) kallar för den hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln kan ses som ett 

pussel, där vi ofta börjar någorlunda ogenomtänkt, med den anledningen att vi nästan aldrig har 

tillgång till en helhetsbild. Vi behöver i sådana situationer skapa oss en uppfattning om små 

helheter som tillsammans utgör en större helhet. Om vi inte har en uppfattning om helheten blir 

det enligt Ödman (2017:99) nästan omöjligt för oss att förstå delarna, på samma sätt som vi 

behöver förstå delarna för att förstå helheten. Det vill säga vi pendlar ständigt från del till helhet 

och sedan från helhet till del, dessa har även ett ömsesidigt beroende av varandra. Delarna 

behöver vi för att det ska vara möjligt att bilda uppfattningar om helheten, men även för att 

förstå det insamlade materialet. Vidare belyser Ödman (2017:103) att det existerar ett 

dialektiskt samspel mellan förförståelse, förståelse och intentionalitet. Genom samspelet skapar 

vi oss en ny uppfattning som kan komma att få oss att ändra riktningen i det vi strävar efter. Vi 

utvecklar i och med det en ny förförståelse som vi har som utgångspunkt. Enligt Ödman 

(2017:103) sker en tolkning inom en viss förståelsehorisont, som utmärker gränserna för de 

tolkningar som anses vara möjliga. Förståelsehorisonten kan dock utvidgas och förändras vilket 

gör att cirkeln uppfattas vara statisk. En förutsättning för att kunna få en ökad förståelse för 

högstadielärare upplevelser kring deras arbetssituation krävs det ett djupare tolkningsarbete. 

Detta för att förståelsen behöver nå en högre abstraktionsnivå. Förståelsens utveckling går ofta 

mot ökad totalisering och precisering. Ödman (2017:104) hävdar att tolkning- och 

förståelseprocessen är mer lik en spiral än vad den är en cirkel. Spiralen är oändlig och har 

ingen absolut nollpunkt där processen börjar. När vi har en öppen inställning ger vi 

högstadielärarna en möjlig chans att uttrycka och berätta hur de upplever deras arbetssituation 

och vilken inställning de har till sitt arbete. Detta bidrar till att alla de små delarna vi får in av 

empirin kommer tillsammans utgöra en helhet. För att underlätta intervjun kan det vara bra att 

skapa stödord innan att utgå ifrån. Vi skapade därför en lista med stödord som vi hade som 

underlag under intervjuerna. Syftet med stödorden är att assistera oss under dialogen med 

intervjupersonerna för att kunna hålla oss till det forskningsområde som vår studie syftar till att 

undersöka.   

 

Nedan kommer vi att introducera Dahlberg, Dahlberg & Nyströms (2008) trestegsmodell som 

innehåller den preliminära tolkningen, fördjupade tolkningen och huvudtolkningen.      

5.7.1 Preliminär tolkning  

Den preliminära tolkningen befinner sig enligt Dahlberg m.fl. (2008:282) i den lägre delen av 

den hermeneutiska spiralen. En preliminär tolkning bör alltid börja i självaste data, däremot kan 

en brist på känslighet för dolda meningar, en driven ambition att gå efter metodologiska regler 

och ett konkret sätt att tänka omöjliggöra produktiva och meningsfulla tolkningar från att ske. 

Det vi vill göra är att försöka förstå latenta betydelser i det insamlade materialet för att utveckla 

förmågor som gör det möjligt för oss att förstå, förklara och se mönster och teman som inte är 

så lättolkade. Vi började läsa igenom våra transkriberingar av högstadielärarnas berättelser och 

upplevelser fler gånger om för att åstadkomma en preliminär helhetstolkning av det empiriska 

materialet. Vi transkriberade materialet i sin helhet först och sedan förde vi analytiska 

anteckningar för att finna gemensamma mönster i materialet. Vi kunde ganska snabbt hitta 

gemensamma mönster i lärarnas berättelser, vilket resulterade i att vi hittade följande teman: 

’Engagemang’, ’Ökad status i sin profession’, ’Förändrad arbetssituation och minskad 

arbetsbörda’, ’Ryggsäcken’ och ’Relation till eleverna’.  Dessa teman tyckte vi var tillräckliga 
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och innehöll relevant information för att det ska vara möjligt för oss att gå vidare till nästa nivå 

i den hermeneutiska spiralen.       

5.7.2 Fördjupad tolkning  

I den högre nivån av den hermeneutiska spiralen finns den fördjupade tolkningen. Denna del 

handlar om att vi behöver gå djupare in i det insamlade materialet för att breda vår förståelse 

kring lärarnas upplevelser. Dahlberg m.fl (2008:285) belyser att det finns små delar av mening 

som binds ihop för att vi ska kunna se strukturer och mönster som varit dolda innan. Författaren 

skriver även att ifall vi har förmågan att hitta nya meningsfaktorer blir det möjligt för oss att 

komma fram till en gemensam nämnare mellan dessa meningsdelar. Vi har utgått ifrån det 

Dahlberg m.fl (2008:285) uppmärksammar som väsentligt, det vill säga att vi har jämfört de 

teman vi har hittat i den preliminära tolkningen för att urskilja de likheter och skillnader som 

hittats samt att vi läst igenom transkriptionerna flera gånger för att hitta underliggande 

strukturer och mönster. Genom att jämföra de fem teman i den preliminära tolkningen lyckades 

vi hitta likheter och skillnader som bidrog till att de teman vi hittat i den preliminära tolkningen 

blev istället tre teman i den fördjupade tolkningen – ’Underlättad arbetssituation’, ’Förändrade 

sociala aspekter’ samt ’Att brinna för sitt yrke’ (se bilaga 3). Då den fördjupade tolkningen hör 

till den högre nivån av den hermeneutiska spiralen har vi valt att använda oss av teoretiska 

verktyg, alltså Antonovskys teori om KASAM samt Sartres teori om ’den andres blick’, för att 

närma oss och analysera materialet.   

5.7.3 Huvudtolkning  

Huvudtolkningen är den tolkningen som på den hermeneutiska spiralen ligger på en högre 

abstraktionsnivå. Huvudtolkningen är den del som binder ihop alla tolkningar till en ny helhet. 

Dahlberg m.fl (2008:287) anser att huvudtolkningen ska innehålla en röd tråd som löper genom 

de tidigare tolkningar som vi har gjort och allt empiriskt material. Vi gick därför igenom 

transkriberingarna ännu en gång för att finna latenta mönster och för att jämföra delarna med 

varandra en gång till. Vidare understryker Dahlberg m.fl (2008:287) att huvudtolkningen 

sammanställer den preliminära och fördjupade tolkningen och skapar ett paraply som tar läsaren 

till den helhet som framkommit i resultatet.   

6 RESULTAT 

I detta kapitel presenterar vi resultatet av vår studie som har uppnåtts med hjälp av den 

hermeneutiska analysansatsen. Som vi tidigare nämnt, kommer vi i analysen att utgå ifrån de 

tre stegen i hermeneutisk analys. Vi kommer börja med att redogöra för vår preliminära 

tolkning, där vi bearbetat materialet i sin helhet för att hitta mönster i högstadielärarnas 

berättelser. Därefter kommer vi att presentera den fördjupade tolkningen, där vi breddat vår 

förståelse av lärarnas upplevelser genom att vi har gått djupare in i det empiriska materialet. I 

den fördjupade tolkningen analyserar vi lärarnas berättelser på detaljnivå för att hitta dolda 

mönster. I den slutliga delen av analysen, huvudtolkningen, gjordes en sammanställning av de 

relevanta och kontinuerligt förekommande fragmenten och därmed nå en ny och slutgiltig 

helhetsbild.  
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6.1 Preliminär tolkning 

Den preliminära tolkningen av intervjumaterialet har resulterat i att vi kunnat urskilja fem 

temans kring högstadielärarnas upplevelser av sin arbetssituation. Dessa teman är 

’Engagemang’, ’ökad status i sin profession’, ’förändrad arbetssituation och minskad 

arbetsbörda’, ’ryggsäcken’ samt ’relationen till elever’ och presenteras nedan.  

6.1.1 Engagemang  

Något som togs upp i olika former och sammanhang under samtalen med lärarna var att alla 

lärare vi pratade med verkligen brinner för sitt jobb. De känner att de är rätt person på rätt plats, 

och de uttrycker alla att de känner att de gör skillnad för eleverna. Lärarna beskriver hur de 

egentligen inte upplever någon större skillnad i sitt engagemang för eleverna men flera 

understryker att de gör ett mycket bättre jobb i den faktiska lärarrollen, då den sociala bördan 

minskat.   

Att vara lärare upplever de alla vara väldigt meningsfullt, även om alla hade olika sätt att 

beskriva detta på. Som lärare ser de sig själva som en viktig länk mellan elever och samhället, 

och ser ansvaret att ge eleverna verktyg för framtiden men även goda kunskaper och sunda 

värderingar. Detta är något som flera av högstadielärarna beskrev under intervjuerna.  

6.1.2 Ökad status i sin profession  

I den gemensamma bilden av sin yrkesroll utan mentorskap, och även för de som fortfarande 

var mentorer, uppfattade ämneslärarna sig som att de fick ta tillbaka statusen i sin profession. 

De fick tid för att vara just ämneslärare och proffs på det som de utbildat sig till. Frigörandet 

från mentorskapet ger lärarna både mer tid till att planera lektioner och mer tid för 

att efterarbeta lektionerna. De har också tid att ge eleverna extra hjälp om de behöver, eftersom 

de får mer tid över när de inte behöver kartlägga elevers mående och, som flera uttryckte det, 

inte heller behöver ta på sig en föräldraroll eller rollen som fritidsledare.   

De flesta av lärarna som vi talade med uttryckte att lärarutbildningen inte alls förberedde dem 

för dem sociala dilemman som kan uppstå när man är mentor. Den första inblicken i detta kom 

först under praktiken, annars upplevde alla att ämneslärarprogrammen som de deltagit i på 

högskolan hade störst fokus på ämneskunskap, enbart litegrann på det pedagogiska och 

ingenting kring en förberedelse när det kommer till de sociala bitarna.   

Att skolan och läraryrket i dagens samhälle ses som ett serviceyrke uttrycktes vid flera tillfällen 

och lärarna menade att föräldrarna ser sig själva som kunder - vilka alltid har rätt. Detta 

kundperspektiv upplevde lärarna sänkte yrkesstatusen, trots att läraryrket snarare handlar om 

en tillämpad myndighetsutövning. De exempel som tog upp i samband med detta var att 

föräldrarna tar sig friheten att ifrågasätta exempelvis betygssättning och även lärarnas 

kompetens.  

  

För att höja statusen för läraryrket uttrycker lärarna att de behöver ökat stöd från politikerna. 

Flera av dem vi intervjuat upplever att politikernas bild av skolan är antik och behöver förnyas 

eftersom den inte är förankrad i den nutida skolsituationen. Lärarna säger att politiker på både 

lokal och nationella nivå behöver skaffa sig en bättre bild av hur skolan fungerar idag, hur 

eleverna uppför sig och rent allmänt hur situationen för en lärare, i dagens samhälle, faktiskt 

ser ut.  

 

Det lärarna önskar och rekommenderar är ökade resurser för att kunna ta in mer personal i 

skolan och kunna minska på elevgruppernas storlek. Mer personal nämns både som fler 
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undervisande lärare på varje klass, men även som någon som skulle kunna ta hand om elever 

som har det svårt, både med att ta sig till klassrummet och att stanna där. De förespråkar 

införande av personal som kan ta hand om elever som skickas ut ur klassrummet på grund av 

att de misskött sig. De hävdar samtidigt att de separata mentorerna har fått just den rollen som 

en välbehövlig, extra vuxen på skolan. Det är inte tillräckligt, men de påpekar att det är ett 

otroligt stort steg i rätt riktning. 

6.1.3 Förändrad arbetssituation och minskad arbetsbörda 

Något som också uttrycktes av alla lärarna var att de tyckte att det kändes bra och väldigt 

avlastande att ha fler vuxna, trygga personer på skolan. De pratade om att det var skönt att det 

fanns någon i korridoren för att de kunde hjälpa till med de elever som inte var i klassrummet. 

Det underlättade situationen för de undervisande lärarna att de själva inte behövde leta rätt på 

elever som inte kom på lektioner eller springa efter de elever som av någon anledning bestämde 

sig för att lämna klassrummet. Att veta att det finns andra vuxna, som inte var undervisande, 

skapade därmed en trygghet för lärarna. Det innebar också att de elever som blev utvisade ur 

klassrummet då de misskött sig också blev omhändertagna utanför klassrummet.   

Lärarna som intervjuades upplevde alla att det varit tungt att vara mentor och att det var en stor 

social börda som innebar extra arbete i form av social kartläggning, många möten kring 

elevernas sociala problematik exempelvis på BUP eller hos polisen, men även möten på skolan 

i form av elevvårdssamtal och liknande. Många av dessa möten fick lärarna som mentorer ta 

hand om, leda och därefter förväntades de som mentorer även följa upp. De upplevde att detta 

många gånger inte hanns med ordentligt och även att många lärare drog sig för att ta till den 

typen av sociala åtgärder eftersom det innebar så mycket extra arbete. Lärarna berättar att det 

gör att nu när de jobbar med separata mentorer får eleverna bättre uppföljning och bättre 

elevvård i stort.   

 

En annan aspekt som togs upp i relation till arbetssituationen var lärarnas slutsats att när 

mentorskapet lyftes bort från lärarna minskade föräldrakontakten, vilket för många har tagit 

väldigt mycket tid i anspråk. Lärarna upplever dessutom att det är bra att de numera bara 

behöver kontakta föräldrar i ärenden gällande det ämne som de undervisar i.   

  

Den sociala arbetsbördan var något som för flera av lärarna gjort att de blivit sjukskrivna på 

grund av stressyndrom och utbrändhet. Även om det var många andra faktorer som gjort att 

arbetsbördan blivit för stor så uttryckte de att det var elevernas sociala faktorer och delar av 

mentorskapet som gjort att de plötsligt inte orkade ta sig ur sängen för att ta sig till jobbet. De 

beskriver att utan mentorskapet är deras arbetssituation numera väldigt annorlunda och mer 

hanterbar. De uttrycker att de vet på morgonen, när de stiger upp, vad som skall göras under 

dagen och det förhöll sig annorlunda när de var mentorer. Då kunde en konflikt mellan två 

elever, eller en elevs dåliga mående ta upp så mycket tid av dagen, att de exempelvis inte hann 

med att planera lektionerna eller rätta proven som var tvungna att rättas. Den ovissheten var 

något som skapade mycket stress och det i sin tur ledde till att lärarna fick jobba över mycket, 

eftersom proven ändå måste rättas, och lektionerna måste planeras oavsett oväntade händelser 

som kommer i vägen.  

6.1.4 Ryggsäcken  

De flesta av lärarna berättade om hur skönt de tyckte att det var att inte behöva ha den täta 

kontakten med vissa ungdomar, som de hade när de var mentorer. De uttrycker att man bär med 

sig de saker som eleverna frivilligt, eller ofrivilligt delar med sig av till sina mentorer.   
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Det här är något som för de flesta lärarna skapar oro och det är något som de berättar att de 

alltid har med sig hem i ryggsäcken. De berättar om hur vissa elevers problematik eller svåra 

hemförhållanden kunde hålla lärarna vakna på nätterna och det gjorde att de presterade sämre 

på arbetstid.  De säger att som undervisande lärare behöver de inte veta allt om eleverna, och 

om det är något som oroar dem gällande eleven kan de ta upp det med mentorerna. De upplevde 

ökat stöd i detta eftersom mentorerna oftast ”hade koll” på situationerna och redan arbetade 

med elevernas problematik.   

6.1.5 Relation till elever 

När det kommer till temat relation till elever är de lärarna som vi intervjuade av olika åsikter. 

De flesta upplevde att relationerna har förändrats efter att mentorskapet lyfts bort från deras 

arbete. Några uttryckte att de upplevde att relationen till eleverna som de undervisar har blivit 

bättre, eftersom de inte behöver lägga extra tid på enbart sina mentorselever. Lärarna säger 

också att de har bättre relation med fler elever.   

Andra lärare upplevde att de inte hade lika nära relationer till några elever och även i denna 

fråga var åsikterna delade huruvida det var något negativt eller positivt. De som var positiva till 

att relationerna hade förändrats och försvagats menade att det var bättre att inte komma eleverna 

för nära, medan andra tyckte att de kunde sakna känslan av att ha ”sin egen klass”.   

En av lärarna tyckte däremot att relationerna inte hade påverkats överhuvudtaget. Att hen alltid 

haft bra kontakt med eleverna både när hen var mentor och nu när som enbart undervisande 

lärare. Däremot var lärarna överens om att vare sig relationerna förändrats eller inte så skulle 

de inte vilja byta tillbaka och jobba som mentorer igen.   

6.2 Fördjupad tolkning 

Efter att ovan presenterat vår preliminära tolkning kommer vi nedan att lägga fram vår 

fördjupade tolkning. Vi har här på detaljnivå analyserat våra fem preliminära teman samtidigt 

som vi återigen gått igenom transkriberingarna från intervjuerna med lärarna. Vi utvecklade 

dessa genom totalisering och valde att korsa dessa fem teman och skapade på så sätt tre nya 

teman vilka vi valt att kalla ’Underlättad arbetssituation’, ’Förändrade sociala aspekter’ samt 

’Att brinna för sitt yrke’. Målet var att upptäcka latent mening och dolda budskap genom att, 

likt Heideggers (Ödman, 2017:25) beskrivning, studera pusselbitarna djupare.  

6.2.1 Underlättad arbetssituation  

I detta undertema karaktäriseras en totalisering av våra två preliminära teman: ’Ökad status i 

sin profession’ och ’förändrad arbetssituation och minskad arbetsbörda’. Här lyfter vi fram 

lärarnas egna erfarenheter kring sin arbetssituation och arbetsbelastning samtidigt som vi 

speglar det utifrån hur de upplever att både mentorskapet och det mentorsfria arbetet påverkar 

deras egen bild av sin profession, samt hur de upplever att andra upplever samma bild. Vi tolkar 

dessa utifrån Antonovskys teori om KASAM samt om Sartres teori om den andres blick. 

Med utgångspunkt från Antonovskys teori om KASAM (Hanson, 2018) kan vi genom våra 

samtal med högstadielärarna se att många lärare som både är undervisande och mentorer 

upplever sin arbetssituation som mindre meningsfull då de upplevde situationen som mentorer 

mer krävande. De höga kraven och bredden i arbetssituationen gör att lärarna har svårt att ge 

eleverna som de undervisar den tid och energi som de förtjänar, något som gör lärarna mindre 
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engagerade. De upplever sig själva som mer drivna sedan de fått släppa mentorskapet och 

enbart vara undervisande lärare. Lärare 5 uttrycker sina känslor kring det i citatet nedan: 

Lärare 5: ”Det är först nu jag känt att jag har tid att förbereda mig för lektioner, 

träffa och prata med andra elever utan att vara stressad. Jag kan efterarbeta mina 

lektioner och får mer tid för bedömning. Skapar mindre stress och mindre dåligt 

samvete och oro. Jag får mer ork och lust i lärarjobbet så jag orkar lektioner och 

lärarjobbet bättre när jag inte behöver vara mentor samtidigt” 

 

Som lärare 5 uttrycker i citatet ovan leder bristen på känslan av meningsfullhet till högre press 

och ökad stress. När lärarna inte längre är mentorer får de mer tid till att förbereda bra lektioner 

och till att efterarbeta dem på ett bra sätt vilket leder till en högre känsla av meningsfullhet. Den 

ökade känslan av meningsfullhet leder till att de upplever högre motivation på arbetet eftersom 

de får möjlighet att utöva den profession de är utbildade till och därmed kan hjälpa eleverna till 

att nå högre resultat. Det beskrivs även av lärare 3 i följande citat:  

 

Lärare 3: ”Det är inte det jag är utbildad till utan jag är utbildad lärare. Det är 

lättare att gå till jobbet och göra det man vill göra! … Vi får mer tid på oss att 

göra bra lektioner, förbereda oss och kunna göra ett bättre efterbete och liksom 

möta upp eleverna igen. Då tror jag vi når högre mål än om vi ska hinna allt det 

där andra också”  

 

Även lärare 9 bekräftar att det finns mer tid att lägga på eleverna som de undervisar, sedan 

mentorskapet lyfts bort: 

Lärare 9: ”Jag känner att jag kan fokusera på de elever jag undervisar. Jag kan 

ge dem mer tid utanför lektionstid. När jag var mentor var det andra saker man 

var tvungen att rodda i, exempelvis att se till att man kontaktade föräldrar om 

diverse saker som hänt. Nu har jag mer tid att erbjuda eleverna extra stöd i 

ämnet.” 

 

I dessa utlåtanden av lärare 3 och lärare 9 tolkas att de båda tidigare känt en frustration över att 

inte haft tiden att ge eleverna den uppmärksamhet som lärarna själva upplever att de skulle 

vilja. De upplever inte att arbetsrollen som mentor varit tillräckligt meningsfull och eftersom 

den tagit tid från det arbetet som de skulle vilja göra känner lärarna att deras arbetssituation 

utan mentorskap känns mer meningsfull.  

Våra samtal visar även på att lärarna känner lägre känsla av hanterbarhet när det kommer till 

arbetet när de även var mentorer. De har, sedan mentorskapet lyfts bort, mer tid att förbereda 

sina lektioner – vilket leder till att de upplever sin verklighet mer strukturerad. Lärarna 

beskriver att mentorskapet tagit mycket tid från den undervisningsfria arbetstiden vilket gör att 

de flesta lärarna känt att arbetsbelastningen blivit för hög – något som förändrats sedan de inte 

längre är mentorer. Lärare 2 beskriver nedan hur hen upplever att det nu finns tid för 

återhämtning mellan lektionerna, något som ökar känslan av hanterbarhet: 

Lärare 2: ”Man kände att man inte räckte till och fick det stödet man behövde. Nu 

mår jag bättre och orkar, så det är mer hållbart med schema och bättre 

förutsättningar. Det finns återhämtningstid mellan lektionerna.” 
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Lärare 2 påpekar att hens mående har förbättrats sedan hen bara är mentor beskrivs tydligt i 

citatet ovan. Lärare 6 konfirmerar att mentorskapet skapade stress i citatet nedan: 

Lärare 6: ”Det var stressigare då. Man var liksom tvådelad. Det ena var att 

undervisa och det andra var de klasser man var mentor för. Så fort något hände 

fick man ta tag i det direkt. Det gick ut över undervisningen.” 

 

Den stressen och det stora ansvaret som mentor, som lärare 6 beskriver ovan, försvann till stor 

del då de fick möjlighet att släppa uppdraget som mentorer. De upplevde att stödet från 

rektorerna och skolan som organisation ökat sedan de enbart arbetar som undervisande lärare. 

Även det är något som gör att känslan av hanterbarhet ökar. Bland lärarna som arbetar på skolor 

där lärarna antingen är enbart undervisande lärare eller enbart mentorer beskrivs att det är ett 

gemensamt beslut som från början kom från lärarna själva. Det visar på en rektor som är lyhörd 

för lärarnas önskemål när det kommer till att påverka sin egen arbetssituation. Det ökade stödet 

från rektorn i hens lyhördhet leder till högre känsla av hanterbarhet. Lärare 3 beskriver hur 

situationen på deras skola hanterades: 

Lärare 3: ”Våran rektor kom med ett annat förslag på hur hon ville att vi skulle 

arbeta och alla protesterade och sa nej. Hon bad då oss komma med ett bättre 

förslag. Så det här är ett önskemål från lärarna och då sa rektorn att hon måste 

räkna på det, för så är det ju. Hon fick helgen på sig och kom tillbaka och sa 

’Okej, vi kör’… Vi hade en omröstning om det här och det var 100% av lärarna 

som röstade för.” 

 

Enligt lärare 3 var alltså alla lärare på skolan överens om det här beslutet. Men den ökade 

känslan av att få stöttning i arbetet beror dock inte bara på att rektorn, utan har även vuxit genom 

att de som numera arbetar som mentorer tar hand om de sociala bitarna. I och med detta kan 

lärarna känna sig trygga i att elevhälsan hanteras på bästa sätt och att eleverna därmed får den 

tid och uppmärksamhet som de förtjänar. Det är något som lärare 2 upplever synliggör hur stor 

arbetsbelastningen faktiskt var när de även fick arbeta som mentorer:  

Lärare 2: ”Mentorerna är här från klockan 07:30 och tar emot alla elever när de 

kommer på morgonen. De jobbar fram till 16:00 på eftermiddagarna. De är hela 

tiden upptagna med något, antingen ute eller inne på kontoret och behöver ringa 

hit och dit. Ibland tänker jag ’hur hade vi tid med allt det som de gör?’” 

 

Lärare 2 inser, nu i efterhand, hur tungt hen upplevde att arbetet kring mentorskapet var. Att 

mentorskapet är tungt är något som beskrivs i de flesta samtalen. I de samtal vi haft med lärare 

som inte är mentorer, men där skolan inte helt övergått till mentorsfritt arbete för alla lärare 

uttrycker de att mentorskapet tagits bort av rektorn just för att minska arbetsbelastningen. Lärare 

5 beskriver nedan hur det såg ut när mentorskapet togs bort för hen: 

Lärare 5: ”Det känns som att man utbildar sig till lärare men sen när man kommer 

då får man mentorskapet på köpet. Man har inte riktig koll eller kunskap och alla 

har olika uppfattning om vad det handlar om… Mentorskapet togs bort för att 

underlätta. Rektorn tänker flexibelt och alla kanske inte vill vara mentorer… Folk 

gör olika mycket som mentorer … Skolan blir inte likvärdig för alla utan det beror 

på vem de har som mentor” 
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Det blir i citatet ovan av lärare 5 tydligt att hen upplever att lärarna inte förbereds för 

mentorskapet under sin utbildning. Flera lärare uppfattade det på samma sätt. Bristen på 

utbildning gällande mentorskapet leder till att de inte känner sig förberedda för de sociala 

kraven som mentorskapet ställer på dem. Det leder, i sin tur, till lägre känsla av begriplighet. 

Lärarnas berättelser visar där med att de saknar tryggheten i sin yrkesroll som mentorer. Citatet 

nedan visar att de lärare vi samtalat med uttalar att de känner sig tryggare och bekvämare på 

arbetet då de, utan mentorskapet, får möjlighet att utöva den kompetens som de känner att de 

behärskar och är intresserade av. Så här uttrycker sig lärare 6: 

Lärare 6: ”Jag är mycket mer engagerad nu! Jag valde jobbet för att jobba med 

undervisning och de ämnen jag är utbildad till, och de perioderna jag var mentor 

har tagit för mycket av ens tid då är det inte alls lika roligt eftersom man inte 

hinner med. Då blir man stressad och då blir man inte glad. När det tar för mycket 

av ens tid då får man inte göra det man är bäst på att göra.” 

Att få arbeta med det en utbildat sig till och det en brinner för är något som gör att stressen 

minskar, säger lärare 6 i citatet ovan. Lärare 9 håller med om detta i citatet nedan och utrycker 

att lärare ska få arbeta med det som de är bäst på: 

Lärare 9: ”Undervisande får jobba med det pedagogiska. Vi kan fortfarande ha 

föräldrakontakt … men jag tror det är bättre att vi får fokusera på det vi själva 

är bra på. Det skulle lägga tillbaka lite av vår profession.” 

Samtidigt beskriver lärare 9 att hen upplever att det här är något som leder till att de känner att 

de får tillbaka statusen i sitt yrke – att de får vara proffs på det som de kan och är utbildade till. 

Lärare 9 fortsätter att beskriva detta i följande citat: 

Lärare 9: ”Jag blir kallad på möten ibland i form av lärare. Vad är mina 

erfarenheter från undervisningen, hur fungerar eleverna på mina lektioner. Men 

jag måste inte snacka med bildläraren eller slöjdläraren … och sammankalla alla 

på möten och vara protokollförare på elevvårdssamtal och rodda i 

socialtjänstärenden. Jag får vara proffs på det jag kan!” 

 

I citatet uttrycker lärare 9 att det finns en stolthet i sin profession när hen får möjlighet att 

verkligen arbeta med och kring eleverna utifrån det som utbildningen förberett dem för. 

Det framgår i samtalen att lärarna känner att mentorskapet bidrar till lägre känsla av begriplighet 

då flera av de beskrev mentorskapet som en föräldraroll istället för en professionell yrkesroll, 

vilket de som enbart är undervisande lärare nu kan släppa. Lärare 3 beskriver känslan av att inta 

en föräldraroll nedan: 

Lärare 3: ”Man hamnar liksom i en mammaroll… oavsett vilken ålder man jobbar 

med. Man fortsätter ha mammarollen så länge man är mentor. Jag upplever att 

det har släppt lite grann nu. Jag behöver inte vara mamma till mina elever och se 

till att de kommer ihåg allt – för sån var vi ju när vi var mentorer. ” 

 

Att kunna släppa känslan av att föräldraskap och enbart kunna utöva sin profession, beskriver 

lärare 3 ovan, är något som påverkar både hur lärarna ser på sig själva och hur de upplever att 

andra ser på dem. Utifrån Sartres teori om den andres blick (Lindblom & Stier, 2011), som 

uttrycker att vi objektifieras utifrån andras förväntningar på oss, blir vikten av att återfå statusen 

i sin yrkesroll ytterst viktig för lärarna. Förväntningar från lärare, kollegor, föräldrar och 
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samhället ställer krav på lärarna som de upplever är svåra att nå. Lärare 7 uttrycker hur kraven 

påverkar hen i följande citat:  

Lärare 7: ”Det finns hela tiden en förväntan på att vi alltid ska vara friska, glada, 

motiverade och motiverande. Vi ska lyckas göra skolan och undervisningen rolig 

för eleverna. Vi ska trolla med knäna när resurserna inte finns och när eleverna 

behöver stöd – ja då ska vi lösa det på något sätt.” 

 

I citatet beskriver lärare 7 att hen känner att förväntningarna är för höga. Brist på tid och resurser 

tillsammans med krav som anses vara orealistiska leder till att lärarna inte kan lyckas nå upp 

till de förväntningar som finns. Trots att lärarna inser att förväntningarna är orealistiska kan det 

leda till att lärarna känner att de misslyckas, och även till att de som har dessa föreställningar 

och förväntningar också anser att lärarna misslyckas. Det här blir en ond cirkel som sänker 

statusen på lärarna eftersom de inte kan leva upp till det som förväntas av dem. 

Våra dialoger med högstadielärarna visar att de flesta upplever en högre känsla av sammanhang, 

både gällande meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet när de enbart behöver sysselsätta 

sig med de pedagogiska delarna av arbetet. I citatet nedan uttrycker lärare 1, som jobbar på en 

skola där ingen undervisande lärare längre arbetar som mentor, att hen, och alla i kollegiet är 

väldigt nöjda med det nya arbetssättet på skolan: 

Lärare 1: ”Vi är så nöjda med det här! Vi vill inte byta till något annat. Vi önskar 

att alla fick ha det såhär!” 

Lärare 1 beskriver hur mycket lärarna på skolan uppskattar att mentorskapet lyfts bort och att 

få arbeta som enbart undervisande lärare är något som uppskattas av och är extremt viktigt för 

i princip alla lärare som vi talat med. Endast i dialogen med lärare 10 beskrivs att, trots att 

skolan hen arbetar på är attraktiv på grund av det mentorsfria arbetet så upplever hen inte att 

arbetsbelastningen har blivit lättare, utan istället förskjuten:  

Lärare 10: ”Det är ingen större förändring. Arbetsbelastningen har inte ökat men 

det har förskjutits. Det beror på vad man är bekväm med. Klasstid eller planering. 

Mentorskapet tog mer tid än undervisning. Beror på inställningen till 

mentorskapet” 

I citatet påtalas att, trots att lärare 10 tycker om sin arbetssituation som enbart undervisande så 

är det inte något som egentligen påverkar arbetssituationen eller arbetsbelastningen. Hen 

uttrycker att arbetsbelastningen, oavsett om det gällde mentorskapet eller inte, är hanterbar. 

Skillnaden är bara att arbetsuppgifterna är annorlunda, inte mer eller mindre påfrestande. 

6.2.2 Förändrade sociala aspekter 

I följande undertema lyfter vi fram resultatet av den fördjupade analysen av de preliminära 

temana: ’Relationen till eleverna’ och ’Ryggsäcken’. I totaliseringen har vi här uppmärksammat 

hur högstadielärarnas relation till sina elever har påverkats av att mentorskapet lyfts bort från 

deras ansvarsområde samt hur det påverkar det som lärarna benämner som ryggsäckstänk. 

Ryggsäckstänket innefattar vetskapen om vad vissa elever går igenom, både på skoltid och i sin 

hemmiljö och hur det påverkar vad lärarna själva, medvetet eller omedvetet, tar med sig hem i 

tankarna. Vi beskriver det utifrån de teorier vi valt att utgå ifrån, alltså Antonovskys teori om 

KASAM och Sartres teori om den andres blick.   
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Något som flera av de intervjuade påpekat är att de sociala aspekterna av mentorskapet får till 

följd att arbetet till större utsträckning ”följer med hem” än enbart som undervisande lärare. De 

berättar att oron över, bland annat, elevernas hemsituationer gör att många lärare exempelvis 

har svårt att sova. När vi utgår från Antonovskys teori om KASAM så tolkar och kopplar vi 

lärarnas utsagor till att det här leder till en minskad känsla av hanterbarhet. Tolkningen tar sin 

utgångspunkt i att när lärarna tar med sig arbetet hem, på ett psykiskt plan, kan detta även leda 

till oroskänslor samt påverkar deras sömn. Det leder i sin tur till att de påverkas även fysiskt 

eftersom de inte får möjlighet att vila ut under natten. Arbetet blir tyngre än vad lärarna på ett 

rimligt sätt kan handskas med, vilket medför en minskad känsla av hanterbarhet. 

 

Lärare 3 beskriver sin upplevelse av arbetet som både mentor och undervisande: 

Lärare 3: ”Jag tyckte om jobbet då också, men jag tycker att det var slitigare på 

ett annat sätt just för att det var så mycket av det sociala och det följde med hem. 

Det är svårt att släppa de här små stackarna som jag vet mår så dåligt. Det är 

skönt att slippa veta det, ja jag vet ju fortfarande att det finns elever som mår 

fruktansvärt dåligt. Vi vet att allt det här finns, men det var mycket närmre när 

man var mentor för dem.” 

 

Citatet ovan beskriver hur lärare 3 tyckte att det var svårt att släppa taget om de sociala 

aspekterna då hen var mer involverad i eleverna som personer, än som elever. Det var tyngre 

att gå hem och lämna arbetet bakom sig då hen visste att eleverna mådde dåligt av specifika 

anledningar. Upplevelsen av att det är lättare att lämna arbetet kvar i skolan sedan mentorskapet 

plockades bort intygas även av lärare 7: 

Lärare 7: ”Mentorskapet följer med hem hela tiden. Saker följer med hem. Jag 

kan aldrig koppla bort. Oro. Man kan inte koppla bort. Det som gäller 

undervisningen kan man lämna på jobbet, men de sociala delarna är de som vi 

tar med hem.” 

 

Här bekräftar lärare 7 att mentorskapet skapar oro hos lärarna på fritiden. Oron påverkar 

lärarnas mående vilket tär på deras krafter. Det kan vara svårt att hantera, men inte omöjligt 

beskriver lärare 8 i nedanstående citat:  

Lärare 8: ”Jag kan inte släppa det sociala så lätt. Det tar på kraften. Igår hade 

jag problem med en elev och jag kunde inte släppa det så när jag kom tillbaka till 

skolan snurrade det i huvudet och ibland kan man inte sova för att man tänker på 

de sakerna hela tiden. Men man lär sig hantera såna situationer.” 

Lärare 8 uttrycker att lärarna med tiden får lära sig att hantera den stress och oro som 

mentorskapet medför, för att öka sin känsla av hanterbarhet. Med tiden blir det alltså lättare att 

bemöta de utmaningar som många lärare upplever att mentorskapet innebär. Det som i början 

kändes överväldigande och svårt blir alltså lättare ju längre tid som de får arbeta som både lärare 

och mentorer. Däremot upplever många lärare att dagens ungdomar är svårare att ha med att 

göra än tidigare elever. Problematiken förändras och det är något som återigen sänker känslan 

av hanterbarhet. Detta beskrivs av lärare 1 i följande citat:  

Lärare 1: ”Jag har haft ganska bra koll under alla år. Jag vet min roll och vad 

jag måste göra med mina mentorselever. Men sista åren har varit väldigt mycket 

värre. Mer arbete och mer av det sociala. Det här ständig koll på vad de ska 
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uppnå. Flera stycken i samma grupp tar mycket energi från en. Kanske är det min 

ålder, men jag tror att det är för att det känns mer nu.” 

 

Det framgår, i uttalandet av lärare 1 ovan, att de sociala aspekterna är tyngre än tidigare, men 

också att lärarna måste ta större ansvar utifrån nya riktlinjer inom skolan. De rekommendationer 

och uppgifter som läggs på lärare ökar vilket innebär merarbete gällande dokumentation och 

annat skrivbordsarbete via direktiv från Skolverket. 

Lärarnas yttranden tyder på att känslan av meningsfullhet påverkas. Lärarna vet med sig att 

deras roll som mentorer är otroligt betydelsefull, men det vetskapen om att de inte kan göra 

tillräckligt mycket för sina mentorselever leder till en lägre känsla av meningsfullhet. Lärare 5 

rubricerar vikten av mentorskapet men hävdar samtidigt att det ansvaret inte borde ligga på de 

undervisande lärarna:  

Lärare 5: ”Det finns något roligt och positivt med att vara mentor. Man får närmre 

kontakt med vissa elever som man också kan ha i undervisningen, vilket kan vara 

positivt för en som lärare, att lyckas med de eleverna. Det är ett viktigt uppdrag, 

ett samhällsuppdrag, att man hjälper ungdomar socialt och i skolan med lärandet. 

Samtidigt är det ett uppdrag som man egentligen inte har tid för i lärarrollen.” 

 

Att mentorskapet är ett uppdrag som lärarna tycker är viktigt påpekas ovan att lärare 5. Men 

tiden att ta det stora ansvaret finns inte bland de undervisande lärarna. Att relationen till 

eleverna påverkas påpekas samtidigt. Det här är en bild som presenteras av flera av lärarna vi 

intervjuat. I dialogen med lärare 2 framkommer att mentorskapet frambringar en känsla av 

gemenskap med mentorseleverna:  

Lärare 2: ”Man har inte den relationen längre och känna att ’det är min klass’. 

Man har inte den relationen som man hade när man var mentor. Den klassen man 

var mentor för hade en annan typ av respekt för en. Så fort jag gick in i klassen 

hade de respekt. Det är den biten av mentorskapet som är viktig.” 

Ovan säger lärare 2 att gemenskapen påverkar den respekt som eleverna kände för sin mentor. 

Även lärare 8 påtalar att det sker en förändring i relationen till eleverna eftersom de visar mer 

respekt för sina mentorer än för sina övriga lärare: 

Lärare 8: ”Jag upplever att relationen till eleverna förändras när jag inte är 

mentor till dem. När jag har mina mentorselever så sköter de sig bra för jag har 

direktkontakt med föräldrarna. Andra elever struntar i det då. Eftersom de inte 

är mina mentorselever kan de larva mer.” 

Lärare 8 påvisar, i citatet ovan, att det är elevernas respekt för sina föräldrar som leder till att 

de samtidigt respekterar mentorn eftersom de inte vill att föräldrarna ska veta att de kanske inte 

sköter sig i skolan. Utifrån Sartres teori om den andres blick (Lindblom & Stier, 2011)  kan det 

här bero på att lärarna själva känner att de har en annan kontroll över situationen som mentorer, 

att de har konkreta konsekvenser och åtgärder ifall eleverna inte lyssnar på dem. Samtidigt har 

mentorerna andra krav och förväntningar på sig av både skolledning och föräldrar när det 

kommer till att rapportera kring elevernas beteende. Det här kan medföra att när lärarna befinner 

sig i situationer med sina mentorselever upprätthåller de en annan typ av struktur vilket får 

eleverna att uppföra sig bättre. 
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Förväntningarna kring mentorskapet från föräldrar och skolledning som finns på lärarna kan 

även leda till att känslan av hanterbarhet påverkas. Då stöd av omgivningen är en viktig del i 

huruvida vi känner en hög eller låg känsla av hanterbarhet, kan dessa förväntningar komma att 

kännas förstora och förvandlas till en press. Det kan då leda till en lägre känsla av hanterbarhet. 

Om läraren däremot känner att de har stöd från skolledning och föräldrar påverkar det här 

istället ökar känslan av hanterbarhet. Oavsett vilket så påverkar förväntningarna lärarens bild 

av sig själv i sin yrkesroll, vilket i sin tur kan påverka hur väl läraren lyckas med eleverna. 

Alla lärare vi samtalat med håller dock inte med om att relation till eleverna förändras på ett 

negativt sätt. Vissa lärare hävdar att relationen är densamma men med fler eller andra elever. 

Lärare 5 framhåller att eleverna har olika typer av relation till olika lärare och där med väljer 

att prata med den som de själva är mest bekväma med:  

Lärare 5: ”Nej, relationen till eleverna har inte förändrats. Det handlar mycket 

om hur man är som lärare. Är man en lärare som bryr sig om sina elever – stöttar, 

peppar och pushar så skapar man de här relationerna som man gör med sina 

mentorselever. Eleverna går till dem som de känner sig bekväma med. De kan 

komma till mig och berätta saker de har problem med som de kanske inte berättat 

för sina mentorer. Det har olika relationer med olika vuxna på skolan. Jag skulle 

vilja säga att det inte har påverkat min relation till eleverna.” 

 

Lärare 5 uttrycker i citatet ovan att beroende på hur läraren är som personen känner olika elever 

olika typer av förtroende för dem. Att vara en trygg vuxen för ungdomarna är det som krävs, 

och personkemi påverkar mycket. Några av de lärarna vi pratat med tycker till och med att 

relationen till eleverna har förbättrats på grund av att de inte bara känner ansvaret över sina 

mentorselever. Lärare 4 berättar att hen kände sig låst av att vara mentor: 

Lärare 4: ”Jag tycker inte att jag har sämre kontakt med eleverna bara för att jag 

inte är mentor till dem, utan jag tycker snarare att jag har fått bättre kontakt med 

fler klasser. Jag behöver inte vara så låst med just de här som jag har som min 

klass, utan jag har faktiskt alla. För det kände jag när jag var mentor.” 

Ovan beskrivs att lärare 4 har en bättre relation med fler elever än när hen var mentor. Det tyder 

på att mentorskapet begränsar vissa lärares möjlighet att lägga fokus på alla sina elever. Vi 

tolkar detta som att begränsningen påverkar lärarnas känsla av hanterbarhet. Arbetsbelastningen 

som mentorskapet innebär hämmar alltså relationsskapandet med många av de elever som 

lärarna enbart undervisar och inte är mentorer till. När mentorskapet lyftes bort fick dessa lärare 

tid och möjlighet att få bättre kontakt med fler elever än de tidigare varit mentor till. De 

upplevde där med en högre känsla av hanterbarhet när det kom till relationsskapandet till 

eleverna. Den ökade känslan av hanterbarhet kan också leda till en ökad känsla av 

meningsfullhet. De lärarna som upplever att de får en bättre relation med eleverna sedan 

mentorskapet lyftes bort, upplever samtidigt att det är värt att lägga sin energi i 

relationsskapandet till fler elever och känner sig därmed mer delaktiga i sin arbetssituation.  

 

6.2.3 Att brinna för sitt yrke 

Vi ska här presentera en totalisering av vårt preliminära undertema ’Engagemang’. Även här 

kommer vi att göra detta utifrån våra teorier av Antonovsky och Sartre. Högstadielärarnas 

engagemang är något som genomsyrar hela undersökningen, och alla samtal vi genomfört. Av 

anledning till detta kommer det finnas citat som kommer igen från de tidigare delarna av den 
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fördjupade tolkningen, men eftersom vårt fokus ligger på engagemanget kommer citaten 

analyseras utifrån andra aspekter. Vi kommer nedan visa kopplingar både till Antonovskys teori 

om KASAM samt Sartres teori om den andres blick. 

 

Med fokus på Antonovskys teori om KASAM kan vi se att alla delarna – meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet är kopplade till lärarnas engagemang. Det som främst påverkar 

lärarnas engagemang är känslan av meningsfullhet, samtidigt som lärarnas engagemang är en 

del av meningsfullheten. Vi gör tolkningen att oavsett om lärarna är mentorer eller inte så har 

de generellt sätt en stark känsla av meningsfullhet och därmed en hög känsla av engagemang. 

Att arbeta som lärare är något som alla lärare vi pratat med värderar högt och ser som otroligt 

viktigt. I följande citat uttrycker lärare 5 sina känslor kring arbetet: 

Lärare 5: ”Jag gör skillnad i min yrkesroll. Det är roligt att utbilda och lära 

ungdomar kunskaper i olika ämnen, men också att få bidra till personlig 

utveckling. De lär sig prata, skriva och samarbeta men också kring etik och 

moral, värderingar och normer. Det känns verkligen som jag jobbar med en ålder 

där man är med i en viktig del av deras liv. Man kan påverka och få de att välja 

rätt väg. Det är jätteroligt!” 

Att få utbilda ungdomarna och få vara en del av deras utveckling och utbildning är något som 

ger lärare 5 en stark känsla av meningsfullhet. Det är den delen av arbetet som skapar 

engagemang hos flera lärare. De har valt sitt yrke utifrån viljan att få vara en del av 

ungdomarnas tillvaro för att kunna lära dem om kunskaper, både i ämnet och i deras vardag. 

Utifrån lärarnas beskrivningar kring sitt engagemang påverkas inte detta av mentorskapet. 

Oavsett om lärarna får kombinera lärararbetet med mentorskap eller inte, så får lärarna 

möjlighet att var en del av ungdomarnas vardag och möjligheten att vägleda dem så gott de kan. 

Vikten av detta är något som även lärare 9 uttrycker: 

”Jag tycker att jobbet är meningsfullt. Att få vara en del i tonåringarnas kaotiska 

tillvaro, att kunna få stå i kaoset och hjälpa dem med det de behöver. Oavsett om 

det är språkkunskaper eller att lära sig att fungera i grupp. Jag tycker att det är 

skitkul och det känns meningsfullt!” 

Det hördes i rösten på lärare 9 i den här beskrivningen, hur stort engagemanget var. Hen lyste 

upp och log och samtidigt präglades rösten av värme. Det faktum att lärarna får vara en trygg 

och stabil vuxen som vägleder eleverna uppmärksammas i de flesta samtal. Samtalen speglar 

en stolthet över detta, något som också tyder på hög känsla av meningsfullhet. I citatet nedan 

yttrar sig lärare 4 om sin syn på sitt arbete:  

Lärare 4: ”Jag är ju lika glad varje dag bara jag får komma hit! Vi älskar jobbet. 

Jag älskar mötet med eleverna. Det är helt fantastiskt!” 

 

Att få möta eleverna i skolmiljön, lära känna dem och vägleda dem är det som får lärare 4 att 

vilja gå till jobbet. Det är det som hen vill lägga sin energi på och något som hen anser vara 

väldigt betydelsefullt. Lärare 4 är väldigt emotionellt involverad i sitt arbete, vilket gör att hen 

känner mål och mening i livet. Det tyder på en hög känsla av meningsfullhet.  

Mötet med eleverna i klassrummet leder till att kunskap kan förmedlas. Om kunskapen 

förmedlas på ett korrekt sätt till eleven kommer denne att klara målen och kunskapskraven och 

därmed har lärarna varit en del av, och lagt en grund för, elevens framtid. Det är också en aspekt 
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som flera som vi intervjuat uttryckt ökar engagemanget och viljan att fortsätta arbeta som lärare. 

Det beskrivs av lärare 7 i citatet nedan: 

Lärare 7: ”Man får någon form av belöning då - när eleverna klarar sig. Då 

märker jag att jag gjort någon skillnad och då känns jobbet meningsfullt. Men 

framför allt märks det efteråt när man träffar gamla elever. Då får man det där 

att ’tack för att du fanns där och det är tack vare dig som jag klarade mig!’. Då 

är det klart att det är meningsfullt, annars väljer man inte det här jobbet.” 

Lärare 7 beskriver här vikten av att få göra skillnad för eleverna. En förutsättning för detta är 

att lärarna har en hög känsla av begriplighet. En lärare behöver ha koll på situationen och kunna 

förstå eleverna för att kunna hjälpa dem. I interaktion är det viktigt att lärarna kan skapa ett 

band med dem elever som de undervisar, eller är mentorer för, annars blir det svårt att påverka 

dem. En lärare behöver kunna tyda vad eleven har svårt med för att kunna vägleda denne 

igenom situationen. Det kan betyda att ju längre relation läraren har till eleven, desto bättre 

kommer de att kunna förstå varandra. Ju längre relationen varar, desto större chans har läraren 

att kunna påverka eleven. I citatet nedan beskriver lärare 9 hur engagemanget för eleverna ökar 

ju längre de varit hens elever:  

Lärare 9: ”Jag känner stort engagemang för eleverna. Det är framför allt ju äldre 

de blir, man blir mer och mer engagerad och det är ju för att man undervisar dem 

längre. Man vill hjälpa dem och motivera dem för att de ska lyckas och få ihop 

allt. Jag skulle helst vilja jaga dem i korridoren och få in dom på lektionerna.” 

Engagemanget, berättar lärare 9, medför att läraren ofta vill att eleven ska lyckas, mer än eleven 

själv vill det. Läraren är den som vet vad som krävs och ser ofta vad eleverna är kapabla till, 

även när eleverna själva har svårt att se det. För att motivera eleverna kan lärarna därför behöva 

tänka på hur de ska göra det roligt för eleverna att gå till skolan och lektionerna. De ska kunna 

känna sig trygga i skolan, vilket läraren har ett ansvar att lyckas med. Lärare 5 beskriver det 

nedan:  

Lärare 5: ”Det är mycket att elever ska lära sig och tycka att det är roligt att gå i 

skolan. Det som också ger mig motivation är att de känner sig trygga och har bra 

miljö och för att få dem att må bra och vara en god människa, bra vän och 

behandla andra som man själv vill bli behandlad. Vara med och bryta normer. Vi 

hjälper ungdomarna att motverka rasism, homofobi, diskriminering och de 

delarna gör att man får motivation och är en del av samhället och inte bara att 

man jobbar på en skola.” 

I citatet förmedlar lärare 5 att ansvaret inte enbart sträcker sig över att eleverna ska lära sig om 

skolämnen utan även att vara en god medmänniska med, vad läraren själv anser vara, goda 

värderingar. Eleverna utbildas att bli goda samhällsmedborgare och för att lyckas med detta 

behöver eleverna känna trygghet och förtroende för sina lärare. Den roll som läraren vill ha för 

eleverna tar sin ståndpunkt i Sartres teori om den andres blick (Lindblom & Stier, 2011). Den 

syftar till en typ av självuppfyllande profetia och om läraren genom sina handlingar och sitt 

bemötande lyckas vinna elevernas förtroende kommer de att kunna lära dem bättre. Om 

eleverna ser upp till läraren och ser den som en förtroendeingivande vuxen är det den rollen 

läraren kommer att ha i elevernas liv under tiden som den undervisar dem eller är deras mentor. 

Många lärare behöver få arbeta en tid för att lära sig att ta den här rollen i elevernas liv, eftersom 

alla elever har olika förutsättningar och olika erfarenheter i livet. I samtalet med lärare 1 frågade 

vi hur hen upplevde utvecklingen i sin yrkesroll och svaret löd: 
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Lärare 1: ”Jag växer som pedagog. Jag lär mig om ledarskap i mina ämnen men 

också mycket socialt om hur man ska agera i olika situationer. Man lär sig mycket 

om barn och ungdomars situationer i livet. Hemförhållanden.. Man lär sig om 

hela samhället.” 

I citatet beskriver lärare 1 att hen både växer i sin yrkesroll och att hen lär sig om hur ungdo-

marna har det i livet. Genom att läraren känner att hen växer i sin yrkesroll och lär sig om 

ledarskap kan läraren lättare hitta verktyg för att fånga elevernas intresse och få dem att lyssna 

och därmed lära. Läraren lär som om ungdomarnas situationer i livet och kan samtidigt också 

lära sig om olika sätt att kommunicera med eleverna på rätt sätt, för att på så sätt nå fram till 

eleverna som individer. Båda aspekterna underlättar för att läraren ska kunna lyckas bemöta 

eleverna och vinna deras förtroende för att kunna påverka dem. Det här kan vi även tolka som 

delen känslan av hanterbarhet, utifrån Antonovskys teori om KASAM. Då läraren upplever att 

hen utvecklar olika typer av verktyg och metoder för att fånga elevernas uppmärksamhet för att 

kunna påverka dem. Dessa verktyg och metoder blir till praktiska förmågor och hjälpmedel för 

lärarna, vilket leder till att de kan känna en ökad känsla av hanterbarhet.  

6.3 Huvudtolkning  

I våra tidigare avsnitt har vi presenterat den preliminära och den fördjupade tolkningen av vårt 

insamlade empiriska material. Nedan kommer vi att presentera vår huvudtolkning där vi 

analyserat delarna i vår fördjupade tolkning och slutligen sammanfattat vårt material för att 

uppnå en ny helhet. I analysen har vi upptäckt mönster i högstadielärarnas berättelser som varit 

frekvent återkommande i materialet. Utifrån den totalisering vi gjort i vår fördjupade tolkning 

har vi, genom att vi funnit dessa latenta mönster i materialet, lyckats med en precisering och 

därmed funnit en röd tråd, vilken vi kommer att presentera nedan. Vår huvudtolkning kopplas 

till Antonovskys teori om KASAM och Sartres teori om Den andras blick och den avser besvara 

vår frågeställning: Hur upplever högstadielärare sin arbetssituation sedan mentorskapet inte 

längre ingår i deras arbete. 

6.3.1 Mentorsfritt arbete underlättar för undervisande lärare 

Vår huvudtolkning är att lärare upplever att arbetssituationen lättat sedan mentorskapet inte 

längre är en del av deras arbete. Det som framkommit i vår fördjupade tolkning är att lärarna 

trivs bättre på arbetet sedan mentorskapet togs bort, eftersom de upplever att de har mer tid att 

lägga sitt fokus på det pedagogiska och undervisningen. Intervjuerna visar att lärarna inte haft 

tillräcklig tid att planera sina lektioner, eller att efterarbeta dem. Sedan mentorskapet togs bort 

har lärarna egentligen inte fått mer tid, för exempelvis raster och kaffedrickande, utan deras 

arbetstid används istället till det som lärarna själva tycker att den ska gå till – nämligen till att 

förbättra undervisningen för eleverna. De uttrycker att eftersom utbildningen inte givit dem 

verktyg till att vara mentorer får de, som enbart undervisande lärare, tid att göra det som de 

utbildat sig till – vilket är att på bästa sätt kunna utbilda eleverna. Att få arbeta med det som de 

valt att utbilda sig till gör samtidigt att lärarna trivs bättre på arbetet. 

 

I temat ’Underlättad arbetssituation’ i vår fördjupade tolkning framkommer att lärare som  

arbetar som enbart undervisande lärare, utan att vara mentorer, ofta känner att stressen  

minskat och att arbetsbelastningen sjunkit till en rimlig nivå. Som lärarna beskrev  

skillnaderna i arbetssituationerna kunde vi visa tydliga kopplingar till Antonovskys (Hanson, 

2018) teori om KASAM, där vi kunde se hur lärarna kände en högre känsla av meningsfullhet 
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när de inte längre var mentorer. De känner att de kan planera och förbereda lektionerna på ett 

bättre sätt och där med blir det en högre kvalitet på lektionerna och därmed utbildningen. De 

upplever även att de har tid att efterarbeta lektionerna – läsa igenom elevernas arbeten, rätta 

uppgifter och så vidare. När lärarna fick vara mentorer samtidigt som undervisande lärare var 

arbetsbelastningen högre eftersom de var tvungna att hålla koll huruvida mentorseleverna kom 

till skolan, gick på lektionerna, hur de skötte sig under lektionerna och så vidare. Då ingick 

även att föräldrar skulle kontaktas och att eventuella åtgärdsplaner skulle läggas upp för 

eleverna, och det var ofta olika sorters möten kring eleverna. Alla dessa saker tog mycket tid 

från lärarnas arbetstid, vilket gav mindre utrymme för att lärarna skulle ha tid att, på ett bra sätt, 

planera och efterarbeta sina lektioner. Känslan av att inte hinna med och att inte göra ett bra 

jobb gav många lärare dåligt samvete, stress och känslan av att inte räcka till. Enligt 

Antonovsky (Hanson, 2018) behöver människor bland annat känna att de har struktur, verktyg 

och stöd av sin omgivning för att möjliggöra en hög känsla av hanterbarhet. När tiden inte finns, 

och lärarna känner att de inte hinner med samt att kraven blir för höga påverkas deras känsla av  

hanterbarhet negativt. 

 

Många lärare uttryckte att lärarutbildningen inte förberett dem på mentorskapet och att det 

därför är svårt att veta vad mentorskapet ska innebära. Olika skolor arbetar olika men även olika 

lärare arbetar olika kring mentorskapet eftersom det inte finns några direkta riktlinjer som 

berättar vad som faktiskt ligger på mentorns ansvar. För att uppnå en hög känsla av  

begriplighet, hävdar Antonovsky (Hanson, 2018) att människor behöver känna att de har koll 

på läget och förstår vad som krävs av dem. Vårt datamaterial visar att många lärare inte vet vad 

mentorskapet innebär, vilket leder till att dessa lärare känner en låg känsla av  

begriplighet. Eftersom begripligheten dessutom är en förutsättning för att känna  

meningsfullhet, kan detta även påverka hur meningsfullt lärarna upplever sitt arbete. Bristen på 

faktisk kunskap kring vad som krävs av mentorsrollen i lärarnas arbete gör att alla  

presterar olika, och på olika sätt. Det här leder till att eleverna inte får samma förutsättningar 

eftersom mentorerna ser olika på sina ansvarsområden.  

 

Sedan mentorskapet plockats bort från lärarna upplever många att de får en chans att utöva sin 

faktiska profession på allvar. Det leder både till att de har möjlighet att arbeta med det som de 

valt att utbilda sig till – alltså ämneslärare i ett specifikt ämne, samt att de får chans att göra det 

de är bra på. Samtidigt upplever många lärare att det ger en mer professionell bild av  

läraryrket eftersom de får möjlighet att vara proffs på det de kan. Då vi, enligt Sartre  

(Lindblom & Stier, 2011), reduceras till andra människors objektiva uppfattningar av oss, finns 

en möjlighet till att synen på lärare förändras och statusen höjs, om de lyckas bättre som lärare 

sedan de inte är mentorer. Lärarna upplever att yrkesrollen utan mentorskap höjer  

statusen på dem som lärare och på yrket. 

 

Någonting som visade sig i totaliseringen av vårt fördjupade tema ’Förändrade sociala 

aspekter’ var att högstadielärarna inte var överens om huruvida relationen till eleverna  

förändrats sedan mentorskapet lyfts av deras tjänst. Vissa lärare tyckte att relationerna  

försämrats eftersom de hade en stark känsla av samhörighet med den egna mentorsklassen. 

Däremot upplevde de flesta av dessa lärare att detta inte nödvändigtvis var något negativt  

eftersom de ansåg att den typen av relation kanske inte var nödvändig att ha då de hade fler 

elever att undervisa – vilka alla förtjänade lärarens tid och engagemang.  

Några upplevde att relationen till eleverna inte alls hade förändrats – att de både nu och  

tidigare haft en bra relation både till sina mentorselever och de övriga eleverna som de  

undervisade. De flesta av dem lärare vi intervjuat tyckte dock att relationen till eleverna  

förbättrats eftersom de inte längre var så låsta till dem elever som de var mentorer till. De  

uttryckte att mentorseleverna tog så mycket tid att de inte hade tid att skapa någon vidare  
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relation med de andra eleverna och att de nu kände att de hade tid att skapa bättre relation till 

fler elever som de undervisade. 

 

En aspekt som nästan alla lärare i vår undersökning var överens om var att under tiden som de 

arbetat både som undervisande lärare och mentorer så fick de mycket information om sina 

mentorselever som de kände att de inte behövde ha, exempelvis om svåra hemförhållanden. Det 

här var något som många lärare hade svårt att släppa när de slutade arbetet på dagen, och som 

höll många lärare vakna om nätterna. Antonovsky (Hanson, 2018) uttrycker att känslan av 

hanterbarhet påverkas negativt av att känna minskad fysisk och psykisk ork, vilket flera lärare 

gjorde på grund av att de tog hem de sociala aspekterna samt att de sov dåligt. 

Efter att mentorskapet lyfts bort behöver lärarna inte ta del av sådan information, vilket leder 

till att de har det lättare att slappna av och sluta tänka på jobbet och eleverna när de slutar för 

dagen. Några uttryckte att det var lättare att utbilda och bedöma eleverna sedan de inte hade 

lika täta relationer med dem.  

 

En fundamental upplevelse hos alla de tio högstadielärarna som vi intervjuat, vilket var den del 

vi la fokus på i totaliseringen av vårt fördjupade tema ’Att brinna för sitt yrke’ var hur  

engagerade alla lärare var i sitt yrke och i sina elever. Enligt Antonovsky (Hanson, 2018)  

tyder starkt engagemang på en hög känsla av meningsfullhet. Han uttrycker att det är  

meningsfullheten som styr huruvida vi vill lägga vår tid och vårt engagemang på något.  

Därför uppfattar vi att lärarna generellt sätt upplever en hög känsla av meningsfullhet. Alla 

upplevde att deras arbete var viktigt och alla hade en längtan efter att få göra ett så bra jobb 

som möjligt. De upplevde att de arbetade med barn i en känslig och viktig ålder där de  

verkligen kände att de kan göra skillnad i elevernas liv. Det största målet var att kunna hjälpa 

alla elever att lyckas, och lärarna kände att de hade stora potential att lyckas påverka barnen – 

inte bara inom det ämnet de lär ut, utan även gällande att ge eleverna sunda värderingar och 

stötta dem till att bli bra samhällsmedlemmar med god moral. Det framkom i analysen att även 

om det fanns skillnader i engagemanget som berodde på huruvida lärarna var mentorer eller 

inte, så var dessa skillnader marginella och oavsett så brann alla lärare för sitt arbete. Det som 

kunde påverka var arbetsbelastningen, vilket sänkte engagemanget något, men det handlade 

mest om att lärarna kände att de inte hade tiden de behövde för att hjälpa sina elever på rätt sätt.  
 

6.4 Sammanfattning av resultat 

Resultatet av vår undersökning tar ansats i Dahlberg, Dahlberg och Nyströms (2008, s. 281) 

trestegsmodell där vi påbörjat vår analys i det första steget – den preliminära tolkningen där vi 

upptäckt fem olika teman som var genomgående i datamaterialet. Dessa teman var 

’Engagemang’, ’Ökad status i sin profession’, ’Förändrad arbetssituation och minskad 

arbetsbörda’, ’Ryggsäcken’ och ’Relation till eleverna’. Därefter gick vi vidare till det andra 

steget där vi genomförde en djupare analys av materialet – den fördjupade tolkningen. I 

analysen fann vi att flera av våra preliminära teman gick hand i hand, och vi valde att, genom 

en totalisering, binda samman dessa teman till tre nya teman vilka var ’Underlättad 

arbetssituation’, ’Förändrade sociala aspekter’ samt ’Att brinna för sitt yrke’. Vårt mål var att 

hitta dolda budskap och latenta strukturer i högstadielärarnas berättelser. Vi gjorde detta genom 

att på detaljnivå undersöka och analysera datamaterialet. Det sista steget i trestegsmodellen är 

huvudtolkningen. Vi jämförde delarna vi analyserat i den fördjupade tolkningen för att uppnå 

en ny övergripande förståelse kring lärarnas upplevelser av sin arbetssituation sedan 

mentorskapet inte längre ingår i deras arbete.  
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I huvudtolkningen har vi fått fram att de högstadielärare vi intervjuat upplever att 

arbetssituationen blivit mindre påfrestande sedan mentorskapet inte längre ingår i deras arbete. 

I temat ”Underlättad arbetssituation” visar vi att lärare upplever att de har mer tid till att planera 

och efterarbeta lektionerna, samt att de har ett bättre fokus under lektionstid. Många av lärarna 

trivs bättre på arbetet eftersom de får tid att göra det som de anser vara den roliga delen av yrket 

– att undervisa. Det här leder, utifrån Antonovskys teori om KASAM, till att de känner en högre 

känsla av meningsfullhet. 

Vidare framgick att lärarna vi samtalat med upplever sin arbetssituation som mindre stressig, 

vilket för många resulterar i bättre psykiskt mående samt färre sjukskrivningar. På grund av den 

minskade stressen och arbetsbelastningen upplever många lärare att de hinner med det som bör 

göras, och därför sjunker också nivån av dåligt samvete, som tidigare präglade flera av lärarnas 

arbetsliv. Känslan av hanterbarhet höjs också enligt KASAM, eftersom lärarna nu känner att de 

har bättre struktur på arbetet. Att mentorskapet plockats bort leder också till att de känner sig 

stöttade av skolledningen, vilket i sin tur också leder till en högre känsla av hanterbarhet.  

Vår undersökning visar att olika lärare har olika syn på vad mentorskapet innebär, och många 

har inte koll på vad som förväntas av dem i den rollen då de upplever att lärarutbildningen inte 

förbereder dem för detta. Den osäkerheten tolkar vi utifrån KASAM leder till att känslan av 

begriplighet hos lärarna sjunker. Sedan de enbart arbetar som undervisande lärare tolkar vi det 

som att känslan av begriplighet stigit, eftersom de får arbeta mer med det som de utbildat sig 

till och där de upplever att deras kompetens ligger. 

Fortsättningsvis visade huvudtolkningen i temat ’Förändrade sociala aspekter’ att 

högstadielärarna ser väldigt olika på hur relationen till eleverna påverkats i förändringen till att 

inte längre vara mentorer. Vissa saknade att ha en egen mentorsklass med egna mentorselever 

och upplevde att det gjorde att de inte längre fick samma relation till elever sedan mentorskapet 

togs bort, medan andra upplevde att de fick bättre relation till fler elever. Några lärare tyckte 

inte att det var någon skillnad alls i relationsskapandet mellan att vara mentor eller inte vara 

det. Att mentorskapet togs bort ledde till att lärarna upplevde att både elever, föräldrar och 

utomstående hade en annan syn på läraren sedan mentorskapet lyftes bort. De upplevde att de 

blev bemötta som professionella lärare och inte som någon som skulle hålla koll på eleverna. 

Det här påverkade även lärarnas syn på sig själva. Vår tolkning är att den inställningen är sann 

utifrån Sartres teori om ’Den andres blick’ som hävdar att vi anpassar oss till hur vi blir bemötta.  

Det sista temat i vår huvudtolkning kallar vi för ’Att brinna för sitt yrke’. Här visar vår analys 

att samtliga lärare vi samtalat med kände ett starkt intresse och engagemang för sitt arbete. De 

upplevde alla att de hade ett viktigt yrke och en stor del i ungdomarnas liv. Vår undersökning 

visar att det här inte var något som hade förändrats något särskilt sedan mentorskapet lyfts bort 

utan att de alla var lika engagerade i eleverna och undervisning både före och efter förändringen 

skedde. Det vi kan se påverkade var dock att på grund utav deras starka önskan att hjälpa 

eleverna mådde flera lärare psykiskt dåligt under tiden de även var mentorer eftersom de 

upplevde att de inte kunde göra allt de behövde då tiden inte räckte till. Det här har förändrats 

sedan mentorskapet inte längre är en del av deras arbete eftersom de nu har mer tid att fokusera 

på de viktiga delarna av yrket – undervisningen. 

7 DISKUSSION 

I detta avsnitt presenterar vi studiens resultat i relation till de olika delar uppsatsen tar upp. 

Syftet med studien har varit att undersöka högstadielärares subjektiva upplevelser och 

förestålser kring deras arbetssituation utifrån olika teorier som ledde till frågeställningen: Hur 
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upplever högstadielärare sin arbetssituation sedan mentorskapet inte längre ingår i deras 

arbete? För att besvara frågeställningen på lämpligast sätt har vi utgått ifrån en hermeneutisk 

metodsansats där vi samlade in data genom en genuin dialog. Resultatet vi kom fram till var att 

högstadielärarna upplever att deras arbetssituation känns lättare sedan mentorskapet inte längre 

ingår i deras arbete. I detta kapitel kommer vi att diskutera 1) resultatet i förhållande till syfte 

och frågeställning, 2) resultatet i förhållande till tidigare forskning, 3) resultatet i förhållande 

till den teoretiska och begreppsliga referensramen, och sist 4) kommer vi att presentera en 

slutlig reflektion av studien i sin helhet samt en reflektion kring vidare forskning.   

7.1 Syfte och frågeställning i förhållande till resultat  

Vår studie har undersökt högstadielärares upplevelser kring deras arbetssituation och hur de 

upplever deras arbete när de inte längre behöver vara mentorer samtidigt som undervisande 

lärare. I vår studie har vi applicerat en hermeneutisk metodansats med följande frågeställning: 

Hur upplever högstadielärare sin arbetssituation sedan mentorskapet inte längre ingår i deras 

arbete? Syftet med denna uppsats har varit att lyfta fram högstadielärares subjektiva upplevelse 

av deras arbetssituation för att för en djupare förståelse kring fenomenet. Vi anser att 

frågeställningen har besvarats med hjälp av våra intervjuer och den genuina dialogen. Resultatet 

visar att de högstadielärare vi samtalat med upplever en underlättad arbetssituation, då de 

känner att de har mer tid att fokusera på undervisningen samt planering och efterarbete. På så 

sätt tycker vi även att syftet med vår studie har uppfyllts genom att vi har redogjort för en bild 

av deras upplevelser och hur de uppfattar sin arbetssituation.  

Vi har i resultatet använt oss av teman som belyst de olika aspekter lärarna lyfter fram gällande 

sin arbetssituation. I den preliminära tolkningen har vi tagit fram fem olika teman som vi anser 

varit upprepande i datainsamlingen. När den preliminära tolkningen var klar gick vi vidare till 

den fördjupande tolkningen. I den fördjupande tolkningen har vi gått djupare in i vår dataanalys 

och på detaljnivå bearbetat materialet som vi samlat in med våra samtal med högstadielärare 

och utifrån våra teorier tolkat lärarnas upplevelser av sin arbetssituation på ett djupare plan. 

Genom att ha sammanställt och totaliserat våra fem preliminära teman har vi utvecklat tre nya 

teman i den fördjupade tolkningen (se bilaga 3). På så sätt bedömer vi att syftet med att 

åskådliggöra det som formar lärarnas upplevelser är uppnått. De tre teman vi upptäckt i den 

fördjupade tolkningen har bidragit till en tydligare bild och förståelse av lärarnas upplevelser. I 

huvudtolkningen har vi pusslat samman de tydliggjorda delarna från den fördjupade tolkningen 

i en sammanfattande, ny bild av lärarnas upplevelser gällande sin arbetssituation. Det blir en 

helhet som vi kallar för ’Mentorsfritt arbete underlättar för undervisande lärare’. 

7.2 Tidigare forskning i förhållande till resultat 

I avsnittet tidigare forskning har vi tagit fram tre teman som vi har hittat från vetenskapliga 

artiklar: ’Höga krav leder till utbrändhet’,’ Förhöjd arbetsbelastning leder till stress och 

tidspress’ och ’den sociala dimensionen’. Vi beskriver i dessa tre teman den tidigare forskning 

som vi anser är lämpligast i förhållande till vår frågeställning. I och med att vårt ämne är så 

pass nytt och inte tillämpat i alla skolor har det varit svårt att hitta vetenskapliga artiklar som 

speglar vårt resultat. Vi har i resultatet hittat en del teman som vi inte kunnat hitta i den tidigare 

forskningen. Vi har exempelvis inte kunnat hitta något som handlar om just mentorskap i sig 

utan de har för det mesta handlat om hur det är att vara lärare och hur lärarna upplever deras 

arbetssituation när de har många olika uppgifter att bolla med.  
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I vårt tema den sociala dimensionen från tidigare forskning pratar Ahlgren & Gådin (2010) om 

hur barn kommer ouppfostrade till skolan där de inte vet hur de ska bete sig. Lärarna beskriver 

hur social uppfostran blir en nödvändig utgångspunkt för att skapa en god arbets- och 

inlärningsmiljö. Lärarna uttrycker vidare att elevernas beteende försvårar inlärningen och tar 

en hel del tid från deras arbete. De strävade efter att göra ett bra jobb, men upplever konstant 

att tiden inte räcker till. Författarna kunde även urskilja flera aspekter som tog tid från deras 

lektioner, planeringstid och raster. Det var bland annat de sociala uppgifterna som de ansåg 

blev ännu fler och behövde lösas upp på direkten, exempelvis problem och bråk mellan elever. 

Det som sker här är att lärarna behöver gå in och inta en föräldraroll, vilket kan kopplas till hur 

många lärare känner i mentorskapet att de behöver inta en så kallad föräldraroll istället för 

lärarroll. Att mentorskapet får de att inta den rollen bidrar till att det inte längre handlar om det 

pedagogiska utan det sociala blir fokuspunkten. I vårt tema ’Förändrad arbetssituation och 

minskad arbetsbörda’ belyser lärarna just det problemet Ahlgren och Gådin (2010) pratar om 

och berättar hur de upplevde att mentorskapet var en stor social börda som innebar extra arbete 

i form av social kartläggning och många möten gällande elevernas sociala problematik. Ännu 

en forskning vi kunde relatera till det högstadielärarna upplevde när det kommer till den sociala 

uppgiften är Aili och Brantes (2007) studie. Författarna visade att lärarna spenderar i snitt sex 

timmar i veckan med elevrelaterade ärende. Ärendena var allt från att prata med elever som 

fuskat, ha mentorstid med de till att diskutera hur de sköter sig utanför klassrummet och se till 

att de sköter sig i matsalen. De här delarna av lärarnas arbete är direkt kopplade till 

mentorskapet och skulle kunna göras av separata mentorer istället för lärarna själva.  

I vårt tema ”Underlättad arbetssituation” ur den fördjupade tolkningen kunde vi konstatera att 

lärare som både är undervisande lärare och mentorer upplever sin arbetssituation vara väldigt 

krävande. Det ställs för höga krav på de vilket gör att de inte kan ge deras elever den tid och 

energi som de förtjänar i undervisningen. När lärarna inte längre behöver vara mentorer får de 

mer tid att förbereda bra lektioner men även efterarbeta de. Vi har i den tidigare forskningen 

funnit liknade svar i Angelöws (2014) text, där han tar upp att lärare är den yrkesgrupp som har 

fått mest ökad arbetsbelastning under de senaste fem åren. Han förklarar att lärare har svårt att 

hinna efterarbeta sina lektioner och hinna planera så som de skulle vilja. Vidare påstår han att 

om de hade fått mer tid på sig att planera hade deras undervisning fått bättre kvalitet. Detta är 

något högstadielärarna understryker i intervjuerna, det vill säga att deras undervisning har blivit 

bättre nu när de inte har mentorskapet i deras arbete. De har kunnat planera undervisningen 

bättre vilket gjort att de inte längre kände sig stressade och arbetsbelastningen är inte lika tung 

som förr.  

Vidare kunde vi se i den preliminära tolkningens tema ’Förändrad arbetssituation och minskad 

arbetsbörda’ att den sociala arbetsbördan hos högstadielärarna var något som fick flera lärare 

att sjukskriva sig på grund av stressyndrom och utbrändhet. Lärarna kunde inte släppa den 

sociala biten med eleverna utan tog med sig det hem, då de inte kunde låta bli att tänka på att 

eleverna mådde dåligt. Det som rörde undervisningen kunde de lämna på jobbet med den 

sociala det följde med de hem. Pyhältö, Pietarinen och Salmela-Aro (2009) lyfter i deras studie 

fram att de faktorer som lärarna upplevde mest utmanande och problematiska var den sociala 

interaktionen mellan lärare och elever. De upplevde inte att deras arbetsmiljö var 

sammanhängande vilket bidrog till att den sociala interaktionen fick de att känna sig 

otillräckliga och så småningom ledde det till utbrändhet.   

Av det vi har beskrivit i detta avsnitt kan vi konstatera att det finns en hel del gemensamma 

aspekter mellan den tidigare forskningen vi har funnit och vårt resultat.  
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7.3 Teoretisk referensram i förhållande till resultat 

I vår studie har vi tillämpat Antonovskys teori om KASAM och Sartres teori om den andres 

blick som vår teoretiska och begreppsliga referensram. Dessa teorier har varit utgångspunkten 

för att förstå och tolka högstadielärarnas upplevelse kring deras arbetssituation. Vi har även 

tillämpat dessa två teorier i vårt resultat med förhoppning om en mer detaljerad och bred 

förståelse för deras upplevelser.  

KASAM står för känsla av sammanhang och syftet med den här teorin av Antonovsky ligger i 

samspelet eller obalansen i de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet.  

Med begreppet meningsfullhet syftar Antonovsky på det emotionella planet i en person som 

styr bland annat hur engagerade vi är i det som utformar våra liv och vår vardag. Om en 

människa har en hög känsla av meningsfullhet kommer motgångar och negativa händelser vara 

lättare att hantera.  

I vår undersökning var det tydligt att de lärarna vi samtalade med upplevde en stark känsla av 

meningsfullhet eftersom deras arbete var viktigt och att de hade en stor chans att göra skillnad 

för eleverna. Det visar att lärarna kände stort engagemang när det kom till deras yrke och det 

här var någonting som endast var marginellt annorlunda då de var mentorer. Trots att lärarna 

upplevde att arbetsbelastningen var tyngre när mentorskapet ingick i deras arbete så var lärarna 

ändå engagerade. Den aspekt som sänkte känslan av meningsfullhet var att frustrationen över 

att inte kunna utföra sitt arbete som undervisande lärare i samma utsträckning när de även var 

mentorer.  

Människans intellektuella, kognitiva plan kopplar Antonovsky till begreppet begriplighet.  

Vår förståelse och vårt mående är därför beroende av begripligheten. Om vi förstår och upplever 

att vi har koll på världen runt oss och inom oss kommer vi att uppleva en hög känsla av 

begriplighet.  

Vår undersökning visade att flera lärare inte riktigt hade koll på exakt vad mentorskapet innebar 

och att de upplevde att olika lärare gjorde olika mycket som mentorer samt att olika skolor hade 

olika krav och förväntningar på mentorerna. Det skapade en osäkerhet bland lärarna vi samtalat 

med och de hävdar att i lärarutbildningen var det inte så mycket tal alls om mentorskapet och 

att det därför inte finns några faktiska riktlinjer att följa. Under tiden som högstadielärarna var 

mentorer samtidigt som undervisande lärare så tolkar vi att begripligheten därför var lägre. När 

lärarna däremot kunde släppa mentorskapet upplevde lärarna att de fick göra det som 

utbildningen förberett de för – alltså undervisning i specifika ämnen. Flera av lärarna uttryckte 

en lättnad i att få arbeta som enbart undervisande lärare eftersom de kände att det var där deras 

kompetens låg. Det visar på en hög känsla av begriplighet.  

Med begreppet hanterbarhet beskriver Antonovsky människans pragmatiska plan som beskriver 

vad och hur vi klarar av situationer i vardagen. Känslan av hanterbarhet påverkar hur väl vi tar 

i tu med svåra situationer och motgångar. Det stöd vi upplever att vi får av vår omgivning, 

tillsammans med våra egna resurser är därför en stor del i känslan av hanterbarhet. 

Den fysiska och psykiska orken påverkas enligt Antonovsky av hanterbarheten. Vid låg känsla 

av hanterbarhet riskerar människor att känna lägre ork både psykiskt och fysiskt. 

I vår analys framkom att de högstadielärare vi intervjuat upplevde att arbetsbelastningen sjunkit 

sedan de inte längre är mentorer samtidigt som undervisande lärare. De säger att de nu hinner 

med både för- och efterarbete av lektionerna, vilket leder till bättre struktur på lektionerna. 

Dessutom upplever de att skolledningen varit lyhörd och stöttande till deras åsikter kring den 

höga arbetsbelastningen. Det ökade stödet från omgivningen, i det här fallet rektorer och 
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skolledning, tillsammans med att högstadielärarna upplever en ökad struktur i arbetet påvisar 

att de numera känner en högre känsla av hanterbarhet. På grund av att arbetsbelastningen sjunkit 

uttryckte de lärare vi samtalat med att orken bland lärarna på skolorna ökat vilket leder till att 

färre lärare är sjukskrivna av exempelvis utbrändhet.  

En sista teori som vi använt oss utav är Sartres teori om Den andres blick. Teorin beskriver hur 

vi gör oss själva till objekt utifrån andras förväntningar på oss. Sartre hävdar att vi inte har 

någon egen genuin bild av oss själva utan vi blir det andra tror om oss.  

Vi har använt oss utav den här teorin för att få en djupare bild av högstadielärarnas upplevelser 

kring att få arbeta som enbart undervisande lärare. Vår undersökning visar att lärarna, sedan 

mentorskapet plockats bort från deras tjänst, får ett annat bemötande eftersom de exempelvis 

blir kallade till möten angående elever där deras professionella åsikt får bli hörd. När de 

arbetade som mentorer samtidigt fick de hålla i möten som exempelvis sekreterare på mötet 

eller som enbart mentor som ska ha koll på allt, vilket de inte upplevde att de hade. Nu tillfrågas 

läraren och kallas på möte för att få uttala sig om hur det går för eleven i ett specifikt ämne – 

vilket leder till att de även ser sig själva som starkare i sin profession. Även föräldrar bemöter 

undervisande lärare annorlunda än gentemot när de var mentorer. De lärare vi samtalat med har 

förhoppningen att rollen som enbart undervisande lärare ska höja den låga statusen som lärare 

just nu har i det svenska samhället.  

7.4 Förslag och reflektioner kring framtida forskning 

Att förändringar behöver ske i den svenska skolan tog vi upp i inledningen. Lärarna behöver 

fortbildas kontinuerligt för att kunna upprätthålla en undervisning som är passande för nutiden. 

Genom att lyfta bort mentorskapet från de undervisande lärarna visar vår undersökning att de 

får mer tid över till annat – främst undervisning, planering och efterbete men det skulle även ge 

lärarna mer tid för fortbildning och utveckling.  

 

I inledningen nämndes även att många lärare är upplever hög arbetsbelastning samt att många 

examinerade lärare inte längre arbetar inom skolan. Det vore intressant att se ifall ett 

mentorsfritt arbete för de undervisande lärarna skulle bidra till att flera av de lärarna som lämnat 

lärarkåren återvände. Om det mentorsfria arbetet leder till en ökad status i samhället skulle 

chansen även vara stor att fler också ville utbilda sig till lärare. 

 

Vi har i vår studie undersökt tio högstadielärares upplevelser av att ha genomgått förändringen 

från att ha arbetat som undervisande lärare samtidigt som de haft mentorsansvar över elever, 

till att nu enbart arbeta som undervisande lärare. Det här är en undersökning som vi upplevt 

varit väldigt intressant och i och med att alla lärare som vi samtalat med generellt sett var nöjda 

med att inte längre vara mentorer. Därför tycker vi att det vore intressant att göra en studie 

under en längre tid med fler lärare. Eftersom vi känner oss genuint intresserade av att ta reda 

på hur vi kan underlätta för lärare i deras arbetssituation, och därmed indirekt påverka kvaliteten 

på utbildningen som de svenska barnen får, skulle det vara intressant att undersöka fenomenet 

ur ett annat perspektiv. Trots att vi upplever att hermeneutiken var rätt för just vår undersökning 

skulle det vara intressant att göra en etnografisk studie på en högstadieskola där både lärare och 

mentorer observerades och samtalades med under en längre tid. Då finns en chans att få fram 

en tydligare bild av för och nackdelar när det gäller att ha separata mentorer så att de 

undervisande lärarna kan fokusera på undervisningen.  
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9 BILAGOR   

9.1 Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som skriver kandidatuppsats i sociologi vid Mälardalens högskola. Då 

mycket pekar på att svenska lärares arbetsbelastning är för hög vill vi undersöka om 

högstadielärare som varit med om förändringen, där mentorskapet lyfts bort från deras 

ansvarsområde, upplever sin arbetssituation annorlunda gentemot när de var både mentorer och 

undervisande lärare. Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur högstadielärare upplever sin 

arbetssituation och arbetsbelastning när det sociala ansvaret för eleverna tillsammans med 

föräldrakontakt lyfts bort från deras tjänst. Vi vill undersöka om det här är en bra lösning för 

att underlätta lärares redan tunga arbetsbelastning genom att ta reda på hur lärarna upplevde sin 

arbetssituation som undervisande och mentorer, och hur de upplever förändringen. 

För att kunna genomföra vår studie vill vi ta hjälp av intervjuer med era högstadielärare. Vi vill 

därmed intervjua dig som besitter kunskap om just detta ämne och som har erfarenheter och 

lärarutbildning. Under intervjun kommer vi att ställa frågor som vi hoppas kommer att bidra till 

en effektiv och nyanserad dialog. 

Intervjun beräknas ta ca 40 minuter och vi hoppas att du har möjlighet att kunna delta i en 

intervju. 

I vår studie tar vi hänsyn till de forskningsetiska principerna som finns för samhällsvetenskaplig 

forskning. Du som intervjuperson är anonym och får frivilligt bestämma om du vill vara med 

och delta i undersökningen. Om du väljer att delta har du även rätt att när som helst avbryta ditt 

deltagande. Vi kommer att behandla ditt deltagande konfidentiellt vilket betyder att 

informationen vi får samt dina personuppgifter kommer att bevaras på det viset att ingen 

obehörig kan få tag på dessa. Vi kommer enbart använda resultatet för vår utbildning. 

Du är välkommen att kontakta oss ifall du har några frågor eller funderingar. 

Vi hoppas att du är intresserad!  

Sanarya Al-Hakim - Sanne__96@hotmail.com  

Linn Magnusson - linn.magnusson@hotmail,com 

Handledare för uppsatsen: Magdalena Vieira 

Magdalena.Vieira@mdh.se 

Mälardalens högskola 

mailto:Sanne__96@hotmail.com
mailto:linn.magnusson@hotmail,com


 

 

9.2 Bilaga 2 

Samtalsguide 

• Hur länge har du jobbat som lärare?  

• Hur upplever du att utbildningen förberedde dig för yrket? Både de pedagogiska delarna 

men även de sociala?  

• Fram tills mentorskapet togs bort - har du alltid varit klasslärare/mentor innan? Jobbat på 

annat sätt?  

• Förändringen:  Hur upplevde du din arbetssituation när du var mentor?  

• Varför plockades mentorskapet bort? Vilka tog över?  

• Hur var din inställning när mentorskapet plockades bort från din tjänst? 

• Förväntningar. (innan)  

• Upplever du att dina förväntningar kring arbetssituationen stämde? . 

• Hur upplever du din arbetssituation idag? Vad har förändrats?  

• Upplever du någon förändring i relationen till dina elever?  

• Har den här förändringen gett några konsekvenser utanför arbetet?  

• Samhällsutveckling - effektivisering? Motverkas det?  

• Har svenska skolpolitiken förändrats? Hur? varför?  

• Vilka förväntningar upplever ni på er? Från rektor/föräldrar/politiker/elever?  

• Bemötande elever/föräldrar? 

Är det något annat som du tycker att vi glömt när det kommer till temat mentorskap och ge 

exempel.  

Kasam:  

Meningsfullhet: 

• Hur upplever du att du i din yrkesroll kan gör någon skillnad? 

• Hur anser du att ditt arbete är meningsfullt?  

• Känns det som att tiden du spenderar på jobbet är meningsfull i ditt liv? 

• Upplever du att du utvecklas i din yrkesroll? Känner du motivation, engagemang, vilja? 

tillskillnad från mentorstiden? 

Begriplighet:  

• Hur upplever du att du har koll på situationen?  

• Vad för skillnad ser du från när du var mentor? 

Hanterbarhet: 

• Hur upplever du kollegiet?  

• Upplever du att dina åsikter hörs - i kollegiet, av rektor, annan? Stöd av mentorer?”  

• Hur hanterar du problem i klassen? På jobbet som stort? Stressorer?  

• Underlättar mentorerna? Verktyg från utbildningen? Vill kan och ges möjlighet att han-

tera varje situation Förutsättningar, resurser, förmågor. 



 

 

9.3 Bilaga 3 

Tolkningsprocessen 

 

Preliminär tolkning Fördjupad tolkning Huvudtolkning 

Engagemang   

Ökad status i sin 

profession 

Ett brinnande  

intresse 

 

 

 

Förändrad arbetssituation 

och minskad arbetsbörda 

 

 

Underlättad  

arbetssituation 

 

Mentorfritt arbete 

underlättar för 

undervisande lärare 

 

Ryggsäcken   

Relation till elever  

 

Förändrade 

sociala aspekter 
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