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Syftet med arbetet var att undersöka om lärare är stressade. Vi har genomfört en 
fallstudie där fem respondenter intervjuats och observerats. Arbetets metod bygger 
på kvalitativa intervjuer och observationer. Resultatet av vår studie visar att de flesta 
pedagogerna upplever olika grad av stress i sitt yrke, vilket beror på olika faktorer 
såsom samhällsförändringar, tidsbrist och att antalet barnen med särskilda behov har 
ökat. En annan stressfaktor som upplevs bland personal som arbetar i skolan är att 
de ska infinna sig i flera verksamheter samt att det inte finns tillräckligt med resurser 
fast behovet finns. Alla pedagoger har sitt eget sätt att hantera stressen som både är 
negativ och positiv. Ett visst stöd får pedagogerna från skolan genom stresskurser, 
men det största stödet är nästan alla ense om att det finns i de olika arbetslagen man 
tillhör. Arbetslaget är en viktig grupp och pedagogerna betonar vikten av att de 
fungerar och att det finns tid för dem. 
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: Stress, pedagoger, grundskolan  
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1 Inledning 
Ohälsa och stress har ökat bland pedagoger under 1990-talet. En undersökning från 
Arbetslivsinstitutet visar att var femte pedagog är i riskzonen. Värst drabbade är 
kvinnliga gymnasiepedagoger. En av de mest stressframkallande faktorerna är dåliga 
möjligheter till inflytande och kontroll över sin egen arbetssituation. I officiella 
sammanhang kan man idag urskilja oroade stämmor som talar om ökade krav inom 
skolväsendet och att lärarna alltmer belastas med nya uppgifter. Ambitionsnivån hos 
lärarna förblir dock högre och problematiken med att hinna med styrdokumenten 
desto svårare. En tendens i dagens arbetsliv är en otydligare gräns mellan arbetet och 
privatlivet. Skolan är en av de arbetsplatser som berörs av denna form av gränslöshet. 
Lärare tar ofta med sig arbetet hem både fysiskt och psykiskt. Som lärare arbetar man 
med komplexa mål i en miljö där det finns olika typer av etik som drar åt olika håll. 
När lärare ska fatta viktiga handlingsbeslut är det ofta i akuta situationer, med stress 
från berörda parter och tidspress.  I vårt samhälle som växer fram är skolans uppgift 
inte främst att ge färdiga kunskaper, läraren måste kunna ge sina elever mycket mer. 
Enligt olika studier samt i media präglas lärarnas arbetsmiljö av ökad stress. De krav 
som ställs på lärare idag bestäms av förändringar vad gäller såväl uppdraget som 
premisserna för dess förverkligande. Läraren förväntas inte längre enbart vara 
genomförare av läroplanerna utan lika mycket den som utvecklar miljöer för lärande 
samt konstruerar elevernas läroplaner. 
 
Under vår utbildning som lärarstudenter har vi under en längre tid upplevt hur 
klimatet på skolan präglas av stress bland ett flertal studenter. Denna företeelse 
avspeglas även under vår verksamhetsförlagda del av utbildningen. Vi har själva 
upplevt och kollegor har berättat att istället för att tillbringa rasten i personalrummet 
går tiden åt att exempelvis lösa en konflikt eller syssla med förberedelser inför nästa 
lektion. Många lärare oroas över sin arbetssituation. De flesta tar med sig arbetet 
hem i form av tankar och reflektioner om vad som förekommit under dagen. Vi anser 
därmed frågan väldigt aktuell när det gäller den allmänna hälsan inom skolväsendet. 
Ett samhälle i ständig förändring ställer nya krav på både förmåga och prestation.  

1.1 Disposition 
För att få kunskaper om ämnet behandlas litteraturen först med olika 
forskningsresultat och studier. Därpå skrivs forskningsbakgrunden, där kroppens 
reaktioner på stress bearbetas, samt vilka faktorer som driver pedagoger till att öka 
takten och vilka element som lärarna upplever oro samt stress inför. Efter det 
behandlas de kvalitativa intervjuerna utförda med yrkesverksamma pedagoger. 
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om pedagoger är stressade och om så är fallet, ta 
reda på vilka faktorer som orsakar stress. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur upplever pedagoger begreppet stress? 
• Finns det faktorer som gör att pedagoger känner av stress? 
• Vad kan man göra för att förebygga stress enskilt och inom arbetslaget?  
• Vad kan nyutbildade pedagoger tänka på i sitt arbete för att undvika stress? 
• Har pedagogernas uppgift förändrats? 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Stress 

2.1.1 Vad är stress? 

Stress är ett sätt att reagera på att vi utsatts för ovanligt stora fysiska, emotionella 
eller intellektuella krav och påfrestningar i vår omgivning. Stressforskningens 
föregångare Hans Selye beskrev under 1930-talet kroppens reaktion av påfrestning i 
fyra stadier. Dessa stadier var enligt Selye alarm, motstånd, utmattning och 
återhämtning. Ellneby (1999) menar att den moderna stressforskningen beskrivs som 
en kraftfull process där människans förmåga ställs mot omvärldens pretention. 
 
Assadi och Skansén (2000) menar att stress är en dynamisk process, där individens 
förmåga ställs mot omgivningens krav. De anser att de finns olika former av stress till 
exempel teknostress som framkallas av upplevelsen att man känner sig styrd av 
tekniken. En annan form är positiv stress som är stimulerande. Balansen mellan krav 
och förmåga kan upplevas som en energigivande utmaning. Ytterligare en form är 
negativ stress som framkallas av orealistiska krav i kombination med otillräcklig 
förmåga. Vidare menar Assadi och Skansén att människors stresstolerans avgörs av 
både arv och miljö. De beskriver att adrenalinutlösningen ökar vid stress vare sig det 
är positiv eller negativ. Genom att ha ett känslomässigt stöd från omgivning kan det 
fungera som skydd mot stressens skadliga verkningar. Svensk stressforskning har 
bidragit till att anpassa arbetsorganisation och miljö till människans förutsättningar 
och behov.  
 
Ellneby (1999) menar att stress inte är något nytt fenomen i vårt samhälle, det har 
funnits i alla tider. Det moderna samhället framkallar samma typ av stress som fick 
våra förfäder att överleva sin kamp för tillvaron. Många vardagssituationer kan få oss 
att reagera med stress. Stress är det engelska ordet för spänning eller tryck. 
Medicinsk och psykologisk beskrivning av stress innefattar de anpassningsreaktioner 
i kroppens organsystem som utlöses av psykiska och fysiska påfrestningar. Med 
andra ord är stress en reaktion på att vi utsätts för extra stora fysiska, emotionella 
eller intellektuella krav och påfrestningar. Ellneby (1999) menar att risken för stress 
är högre för kvinnor än för män. 
 
Blomkvist och Hasson (2004) menar att den stressforskning som finns idag utvecklas 
inom ett vetenskapligt område med beröringspunkter inom både medicin som 
arbetsmiljö och arkitektur. De grundläggande elementen inom stressforskning är inre 
biologiska och yttre miljömässiga faktorer som kopplas till mänskliga tillgångar, 
förmågor och förutsättningar. Vad som stressar är olika för olika människor och av 
olika anledningar.  

2.1.2 Positiv stress och negativ stress 

Enligt Assadi och Skansén (2000) är stress en naturlig förutsättning i våra liv. En 
lagom nivå av stress är något positivt. Positiv stress kan vara bra för att nå sina 
fysiska och psykiska mål. Att vara lite nervös inför en tentamen är endast bra. Då blir 
vi extra samlade och kan fokusera oss på att lösa de problem vi ställs inför. Om vi är 
engagerade i något och har inflytande över exempelvis vårt arbete kan det vara 
stimulerande med stress i lagom mängd. 



Camilla Lindgren, cjn03005@student.mdh.se | Marina Stopar,msr03002@student.mdh.se 

7 

 
Stress påverkar oss både psykiskt och fysiskt oavsett om vi upplever situationen som 
stimulerande eller motbjudande skriver Ellneby (1999). Vidare kan stress upplevas 
som positiv när det finns en jämvikt mellan de krav som vi ställs inför och vår 
förmåga att genomföra dem. Negativ stress innebär naturligtvis motsatsen till den 
positiva och kan leda till ångest och depressioner. Det är viktigt att ta itu med sina 
problem och övervinna dem. Detta kan vi göra genom att tala om dem med någon 
man känner förtroende till.  
 
Vanja Blomkvist (2004) beteendevetare och doktor i medicinsk vetenskap och Dan 
Hasson legitimerad sjuksköterska och doktor i medicinsk vetenskap menar att 
begreppet stress är ett värdeneutralt begrepp som berättar om olika typer av 
processer. Stress kan ses som positivt eftersom det kan vara en process som 
stimulerar och utvecklar människor till skapande och nytänkande. Vidare skriver de 
att stress kan vara ett kraftfullt verktyg som kan användas till att skapa flyt i tillvaron 
och därmed öka existensen.  Beroende på hur mycket stress man utsätts för så kan 
stress antingen skada men också utmana.  

2.1.3 Hur reagerar vi på stress och vad sker i kroppen?  

I biologisk mening kan begreppet definieras som ett tillstånd då individens kraftfulla 
jämvikt hotas av yttre eller inre påverkan. Assadi och Skansén (2000) beskriver hur 
vårt stressystem möter dessa tillstånd av hotad jämvikt med både fysiologiska och 
beteendemässiga reaktioner exempelvis som ökad uppmärksamhet, distribution av 
blodet till hjärna och skelettmuskulatur, förhöjd hjärtfrekvens och högre blodtryck 
etc. Vårt stressystem fungerar i princip likadant nu som det gjorde på stenåldern, 
men de stressframkallande faktorerna är andra i dagens samhälle. Om 
beteendemönstret sker ofta och under lång tid ökar dessvärre risken för olika 
stressrelaterade symtom och sjukdomar. Psykologiska faktorer kan vara en del av att 
stress ständigt återkommer eller består. Hur vi mår psykiskt påverkar oss och våra 
liv. Assadi och Skansén menar att stress kan både vara positiv, negativ, psykisk och 
fysisk. Den psykiska stressen kan ge symptom i form av irritation och otålighet över 
småsaker. Andra symtom kan vara att man känner sig orolig, 
koncentrationsvårligheter och lätt för att glömma bort saker.  Dessutom kan man 
känna sig trött trots att man sovit ostört under en längre period vilket kan leda till att 
man reagerar utöver det vanliga på vardagliga händelser.   
 
Blomkvist och Hasson (2004) skriver att stress kan leda till utmattning om man har 
mycket runt sig och inte har tid för återhämtning och reflektion. Ett 
utmattningstillstånd är ett tecken på att påfrestningarna som stress kan orsaka 
skadat individen. Utmattning är en fas då flera system i kroppen kollapsar samtidigt. 
När man är utmattade så har olika mentala och kroppsliga system kommit i obalans. 
Det kan ta olika tid att återställa dessa system. Om de mentala funktionerna 
försämras kan inte våra sinnen registrera omvärlden på ett normalt sätt. Det som 
man tidigare lärt sig kan tillfälligt falla i glömska, koncentrationen påverkas och det 
kan bli svårt att lära sig nya saker.  
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2.2 Förebyggande åtgärder 

2.2.1 Arbetsgruppens samarbete mot stress  

Arbetsgruppen har inverkan på oss medvetet eller omedvetet och styr våra 
handlingar enligt Granér (1991). Han beskriver hur vi medvetet eller omedvetet 
förmedlar våra känslor till omvärlden i form av tonfall, ord, minspel, kroppshållning 
och placering. Han antyder även att vi svarar på vad andra förmedlar genom att 
nyttja dessa aspekter. Enligt Granér måste man diskutera med varandra i arbetslaget. 
Kontinuerliga samtal inom gruppen stärker både individen och gruppens 
sammanhållning. I vissa fall kan dock gruppen behöva stöd utifrån för att urskilja sin 
egen utveckling. Enligt Granér präglas arbetslivet i hög grad alltmer gruppinriktat 
och många arbetsgrupper utmärks av svårigheter. Något som också inverkar på 
gruppen är hur olika attityder till arbetet upplevs av medlemmarna. Vissa grupper 
har hög ambitionsnivå, där normen talar om att hela tiden göra sitt yttersta. Normer 
kring arbetsprestationer kan ses som ett försök att leva upp till andras förväntningar 
och den höga självvärderingen enligt Granér. För att tillvarata arbetsgruppens olika 
resurser och förebygga och bearbeta olika problemområden är kunskap och 
utbildning det viktigaste området. 
 
Maltén (1995) beskriver pedagogens enskilda arbete kring planering och 
genomförande av egen undervisning inklusive för- och efterarbetet som 
pedagoginsatsen till större del består av. Han menar att det är den delen, som 
lärarkandidaten kommer i kontakt med och som han/hon förmodar är pedagogens 
enda uppgift. Vidare anser Maltén att arbetet dock tar mycket tid och har en viss 
tendens att öka. Pedagogerna har även kollektiva arbetsuppgifter såsom pedagogisk 
planering tillsammans med andra pedagoger och utvecklingsarbete i form av 
organisationsfrågor vilket handlar om den fysiska miljön. Den kan även innebära 
fortbildning för att skaffa sig nya kunskaper exempelvis kurser och föreläsningar. 
Dessutom ska de arbeta fram lokala ordningsregler som ska gälla för hela skolan och 
de deltar på konferenser och möten av olika slag. 
 
Maltén understryker att detta ska ske i samarbete mellan skolledning och pedagoger. 
De som inte medverkar ska bli informerade om frågor som berörts vilket medför ett 
bättre samarbete mellan alla parter. En god planering och bra organisation kollegor 
emellan stärker respekten inför varandra både som personer och som 
yrkesmänniskor anser Andersson (1996). Vidare menar hon att stödet från kollegor 
är en förutsättning för att orka och klara av jobbet som pedagog. 

2.2.2 En modell för att förhindra stress 

Normell (2002) beskriver olika förutsättningar som är nödvändiga för att utföra 
pedagogrollen på bästa möjliga sätt. Normells modell innebär att pedagogen bör 
inneha olika egenskaper som visas nedan.  
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Hämtad ur Normell (2002) Pedagog i en förändrad tid 
 
Blomkvist och Hasson (2004) menar att det finns en likhet mellan hur man stärker 
sina muskler och hur man blir mer stresstålig. Att träna för hårt och för mycket gör 
att musklerna inte hinner bygga upp sig och blir istället svagare. På liknande sätt 
försvagas kroppen på sikt om man inte har ett bra sätt att återhämta sig på. Sömn är 
betydelsefull för återhämtningen, men även att äta rätt, motionera och kunna varva 
ner på ett bra sätt bidrar till att kroppen kan återhämta sig. Vidare skriver Blomkvist 
och Hasson att genom att träna och vila regelbundet blir man starkare och kan klara 
av att hantera stressfyllda situationer på ett bättre sätt. Har vi för mycket aktiviteter 
utan någon tid för återhämtning och reflektion leder det så småningom till 
utmattning.  
 
Dahlkwist (2004) anser att det finns olika personlighetsfaktorer som kan fungera på 
ett skyddande sätt mot stress. Faktorerna är uppdelade i faktorer hos individen och 
faktorer i omgivningen. 
 
Faktorer hos individen är: 

1. Att ha en god social kapacitet. 
2. Att kunna använd olika strategier för att hantera stress på ett bra sätt. 
3. Att ha ett positivt självförtroende.  
4. Att ha inre kontroll.  
5. Att ha en självständighet och vara oberoende gentemot andra. 

 
Faktorer i omgivningen är: 

1. Att kunna hjälpa andra ger ett ökat egenvärde och självständighet.  
2. Att ha en tydlig struktur.  

Identitet  
Integritet 
Mognad 

Förmåga 
att lyssna 

Självkännedom 

Gräns mellan det 
professionella och 
det privata  

Att kunna 
ta emot 
hjälp 

Vad hör till 
min 
uppgift? 

Att stå ut 
med ovisshet 

Att skilja 
mellan egna 
problem och 
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2.3 Nyutbildade lärare 
Normell (2004) skriver att den känslomässiga delen av en pedagogs kompetens inte 
får så mycket uppmärksamhet i utbildningar och fortbildningar idag. Med 
känslomässig del av kompetensen menar Normell att många pedagoger som arbetar i 
skolan får på egen hand klara av svåra samtal och konflikter utan att få verktyg som 
skulle kunna bidra till att arbetet blir mer professionellt samt mindre betungade. 
Verktyg som är grundläggande för att pedagogrollen ska kännas trygg, både i början 
av yrkesrollen och även under senare delen av det yrkesamma livet. 
 
Arja Paulin (2007) lärarutbildare och forskare beskriver i sin avhandling om de 
svårigheter som nyblivna lärare kan stöta på under första tiden i yrket. Hon menar att 
verkligheten kan vara tuff och komplicerad.  Ett exempel som hon tar upp är att 
kunna organisera sin pedagogvardag, med allt praktiskt arbete som måste göras. 
Även planeringen speciellt grovplanering likaså att skapa professionella samtal och 
arbetsro är utmaningar för nyblivna pedagoger. Vidare menar Paulin att pedagogens 
första tid till stor del består av tidsbrist och stress. Detta kan leda till problem som 
magont och huvudvärk. Göran Fransson(2006) som är lärare inom högskolan menar 
i sin avhandling att den mest forskningen kring nyutbildade pedagoger berör 
svårigheter och dilemman som nyblivna lärare kan uppleva. Det som anges som 
svårast den första tiden är klassrumssituationerna, disciplinen och ledarskapet, även 
att prioritera tiden, möta elevers olika behov, värdering av elevers prestationer och 
betygsättning lyfts fram som svårt att hantera skriver Fransson. Fransson och 
Morberg (2001) skriver om saker de tycker är viktiga för en ny pedagog att tänka på. 
Bland annat att sortera och prioritera, med det menar de att som ny pedagog kan 
man behöva hjälp med just detta. Vidare beskriver de att nya pedagoger inte ska ta åt 
sig personligt, vilket de menar kan vara lätt som ny pedagog om man är osäker att 
man då tar det som går fel eller en konflikt personligt. De vill dock skilja att ta saker 
personligt och reflektion över det man gör. Att försöka få struktur vilket betyder att 
vara till exempel tydlig när det gäller regler, mål för undervisningen, vilka 
förväntningar pedagoger och elever kan ha på varandra. Något annat de tycker är bra 
att tänka på är att inse att man som pedagog bara kan ha kontroll till en viss gräns. 
En pedagog kan inte ha kontroll över alla händelseförlopp.  
 
Carlgren och Marton (2000) anser att det är betydelsefullt att kunna utveckla 
redskap som finns till för eleverna. Som pedagog måste man lära sig att leva med att 
det inte finns något rätt eller fel. Det innebär att pedagogen måste utveckla resonliga 
sätt att förhålla sig till detta: att diskutera, analysera, dra slutsatser och reflektera är 
viktiga delar i undervisningen för en pedagog enligt Carlgren och Marton. 

2.4 Samhällets faktorer 

2.4.1 Lärararbetets karaktär 

Ellneby (1999) menar att pedagogerna i dagens samhälle inte bara har fått ökat 
ansvar, utan även graden av kvalifikation inom pedagogyrket har ökat. Makten och 
ansvaret över arbetet i skolan ska finnas där det utförs. Skolan är skyldig att leverera 
en genomtänkt och systematisk uppföljning och utvärdering av verksamheten. 
Värdering och granskning av resultat utgör ett stort och betydelsefullt 
forskningsområde. Pedagogernas arbete är både varierande och mångskiftande. Att 
beskriva pedagogyrket är därmed inte enkelt enligt Ellneby. Det finns emellertid vissa 
karaktäristiska drag som alla pedagoger måste förhålla sig till. Deras arbete innebär 
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att planera, utarbeta och sköta en verksamhet där eleverna är delaktiga i olika slags 
aktiviteter. I likhet beskriver Carlgren och Marton (2000) hur pedagogernas arbete 
består av att leda och planera elevernas aktiviteter i stor grad genom att ge dem 
uppgifter samt anvisningar för arbetsuppgifternas utförande. Vidare menar de att en 
del av det syftar till undervisningen vilket de beskriver som ett samspel mellan 
pedagogen och en elev eller fler elever där avsikten är att frambringa lärande. 
Fransson och Morberg (2001) beskriver att pedagogyrket kännetecknas av ett krav på 
dubbel kompetens. Med detta menar de att en pedagog måste vara skicklig på sina 
ämnen men även vara skicklig i att undervisa, handleda och kunna stödja elever 
individuellt samt i grupp.  Fransson (2006) beskriver att pedagogernas raster skulle 
kunna användas som ett bra tillfälle till att kommunicera med sina kollegor, men 
emellertid används stora delar av rasten till att plocka i ordning, organisera, planera 
det fortsatta arbetet av undervisning och samtal av olika slag. Fransson menar att en 
följd av detta blir att kommunikationen mellan kollegorna ofta blir korta samtal när 
de möts i korridoren eller en kort stund i personalrummet. Dock så organiserar 
skolan särskilda tillfällen för kommunikation mellan kollegor exempelvis lärarlag, 
arbetslag och arbetsplatsträffar. Olika arbetsgrupper som till exempel pedagoger och 
förskolepedagoger kan ha svårt att samlas under dessa tillfällen eftersom de arbetar 
och är anställda under olika villkor. Vidare menar Fransson att arbetslagsträffar kan 
ockuperas av information och uppgifter från skolledningen vilket gör att 
kommunikationen pedagoger emellan som är viktiga hamnar på en andra plats.  
 
I jämförelse med Carlgren och Marton (2000) beskriver Andersson (1996) att det 
blivit alltmer svårt att definiera pedagogrollen, eftersom yrket har övergått till att 
vara mer socialt orienterat. Tonvikten har förflyttats från kunskapsinlärning till 
elevvårdande aktivitet och social förberedelse.  
 
 ”Lärarrollen handlar mer om relationer än om kunskapsstoff” 

                                                                                                      (Andersson, 1996, s.22). 
 
Därmed anser Andersson att lärarrollen har förändrats från kunskapsinlärning till en 
mer fostrande roll. Följderna av detta kan innebära svårigheter i att urskilja 
pedagogrollen emot exempelvis föräldrarnas roll. Normell (2002) menar att 
pedagogernas roll förändras när samhället förändras. Hur vi förhåller oss till mötet 
med andra människor beror alltid på sambandet. I yrket som pedagog har vi särskilda 
förpliktelser som hänger samman med arbetets art. Det innefattar inte endast 
yrkesetik även om det anses viktigast. Det handlar även om ett medvetet och planerat 
sätt att förhålla sig till dem som vi möter i vårt arbete som pedagoger.  
 
Normell (2004) menar att ett värdefullt redskap är att ha kunskaper i 
utvecklingspsykologi vad gäller att förstå meningen med både eget och andras 
handlanden i olika situationer. Kanske har inte dessa kunskaper tidigare varit en 
nödvändighet som de är idag då pedagogens yrkesroll har förändras. Tjugotalets 
skola har ett auktoritetsproblem i och med att monopolet på kunskap har försvunnit. 
Dessutom har medierna i många fall tagit över lärarnas och föräldrarnas roll när det 
gäller förebilder för hur man bör vara och leva. Massmedias budskap återfinns 
överallt detta leder till att vuxnas auktoritet måste förtjänas vilket skiljer sig från förr. 
Normell anser att synen på pedagogernas yrkesroll har förändrats samt vår syn på 
barn. För en kort tid sen hade man en syn på barn att de var som tomma kärl som 
skulle fyllas med kunskap och goda vanor. Genom fostran och utbildning skulle 
barnen formas till goda samhällsmedborgare. Skolans uppgift var då att lära ut och 
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eleverna skulle lära in. Att elever skulle ha något värdefullt att komma med var det 
aldrig någon som reflekterade över. Idag är det annorlunda. I skolan handlar det nu 
om att lyfta fram elevernas egna resurser och inte utgå från något som inte finns hos 
eleverna än. Idag talas det snarare om lärande vad gäller både pedagoger och elever 
än inlärning. Normell menar att det beror på att pedagogernas personliga kvaliteter 
har en större betydelse idag jämfört med förr.  
 

”lärarna satsat väldigt hårt och mycket tid på skolan. De är mycket ambitiösa.  
De kanske har satt igång bra grejer och varit entusiastiska. Sen har de blivit  
ensamma i den här situationen. Alla andra har nog med sitt. Plötsligt går de in i  
väggen och blir då väldigt rådvilla, eftersom motivationen och orken är som  
bortblåsta. Den här gruppen har ofta dåligt samvete för att inte räcka till.” 
                                      (Gunnar Aronsson, Arbetslivsinstitutet, 2009-02-26) 

2.4.2 Föreskrivna förändringar 

Carlgren och Marton (2000) menar att skolan är en del av det nutida samhället och 
kan inte endast förstås i och genom sig själv.  Det handlar om att se dess funktion i 
samhället och i samhällsutvecklingen.  Pedagogerna har i dagens samhälle inte bara 
fått officiellt ökat ansvar, även utbredningen av kvalifikation inom pedagogyrket har 
växt. Pedagogerna ska genomföra skolans uppdrag vilket innebär att förmedla 
kunskaper som ska ge den enskilda eleven tillhörigheter i ett vidare sociokulturellt 
sammanhang menar Carlgren och Marton. Det gäller att inte endast förmedla en 
slags kunskap där pedagogen ger eleven olika verktyg för lärande, den enskilda 
individen måste även vägledas mot sociokulturell samhörighet. Pedagogernas arbete 
utformas i förhållande till pedagogernas ambitioner och ändamål i dessa avsikter. 
Betydelsen av pedagogernas uppgift likväl som premisserna för att utöva yrket 
förändras emellertid. Därmed är innebörden att vara pedagog är inte det samma från 
en pedagog till en annan. Gunnar Aronsson (1999) framhåller att samhälleliga 
problem, som arbetslöshet och dilemman i många familjer, i större utsträckning 
påverkar skolan. Han menar att detta är något som ökat kraven på pedagogyrket. Om 
pedagogen ska kunna leva upp till de krav som ställs i läroplanen måste 
pedagogrollen förändras skriver Isberg (1996). En viktig del för att skapa förändring 
är god planering samt reflektion. Han menar också att ledningen för de olika 
verksamheterna på skolan bör framhålla vilka ramar som pedagogen ska lägga fokus 
på. Ramfaktorerna kan på så vis underlätta pedagogernas situation i skolan. 
 
Enligt Kveli (1994) har skolans uppgifter och skyldigheter ständigt utökats. Ur ett 
historiskt perspektiv kan vi urskilja hur uppgifter betonas olika, beroende på 
omväxlande samhällsförhållanden samt ideologisk-politiska riktningar. Tydliga 
omställningar har ägt rum under efterkrigstiden då förtroendet till skolans betydelse 
har skiftats. En grundläggande del av förändringen är enligt Carlgren och Marton 
(2000) skolreformerna i pedagogarbetet. Under 1990-talet har en stor del präglats av 
en centralisering som medfört utveckling av styrdokument på nationell nivå, 
regleringar vad gäller klasstorlek, speciallärarresurser, grupptimmar, antal lektioner i 
olika ämnen etc. Varje ny reform följs av nya krav på pedagogerna.  
 

”Läraren förväntas inte längre enbart att vara en genomförare av läroplanerna  
utan lika mycket den som skapar miljöer för lärande och konstruerar elevernas 
läroplaner” 

                                                                                              (Carlgren, Marton, 2000, s. 82). 
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3 Metod  
I detta kapitel presenterar vi vårt tillvägagångssätt i undersökningen. Den har utförts 
i form av en kvalitativ fallstudie som enlighet med Denscombe (2000) karakteriseras 
av studiens djup snarare än vidd. 

3.1 Forskningsstrategi 
Undersökningen har genomförts genom en kvalitativ undersökningsmetodik. 
Denscombe (2000) beskriver att en kvalitativ undersökning utgår från öppna 
frågeställningar som gör att individens tankar och synpunkter inte kan vara givna i 
förväg. Den tar hänsyn till hela resonemanget och tillåter följdfrågor. Metoden 
klargör därmed hur människor resonerar. Den kvalitativa metoden strävar även efter 
att synliggöra olika sätt att resonera och skapa förståelse för behov, attityder och 
värderingar. I en kvalitativ studie sätts intervjupersonernas behov, resonemang och 
upplevelser i fokus. Syftet med en kvalitativ forskning är att förstå, leva sig in i och 
värdera, samt avslöja komplexitet och upptäcka innebörden i mänskliga erfarenheter. 
Vidare kan kvalitativ forskning göra att vi kan urskilja olika mönster och 
sammankoppla dessa. Med denna metod står forskaren i en inre relation till 
forskningsprojektet vilket innebär att forskaren är en del av samma verklighet som 
studeras anser Denscombe.  
 
Enligt Stukát (2005) understödjer en kvalitativ forskningsansats en djupare 
förståelse och skapar på liknande sätt en flerdimensionell bild av undersökningen. 
Den kvalitativa ansatsen syftar till att klargöra fenomenens karaktär eller egenskap 
och söker elementärt efter fenomenens innebörd eller mening menar Stukát. 
Verkligheten är då en individuell, social samt en kulturell sammansättning. Centralt 
för det kvalitativa synsättet är att förtydliga och förstå de resultat som framkommer, 
inte generalisera, tillrättalägga och förutsäga. Valet av en kvalitativ ansats grundar sig 
på den forskningsfråga vi ställt. I vår undersökning vill vi studera om lärarna känner 
sig stressade utifrån arbetsinsatser och yrket. Vårt särskilda intresse är pedagogens 
egna erfarenheter av detta och hur de uppfattar sin arbetssituation. En kvalitativ 
ansats blir därmed naturlig för oss. 

3.2 Urval 
Enligt Denscombe (2000) är urvalet en viktig del i processen. De människor som 
utgör en del i urvalet väljs medvetet för att de har en särskild position eller en unik 
insikt eller något speciellt att bidra med. Här finns det dock inga fasta regler att följa 
vilket är värt att understryka menar Denscombe.  
 
Syftet med en kvalitativ intervju ska enligt Stukát (2005) vara att få kunskap och 
djupare förståelse samt ge ny information och upplysningar för att stärka 
forskningen. I vår undersökning försökte vi finna utbildade pedagoger som arbetar 
inom grundskolan. Vår ambition var att ha en balans mellan manliga och kvinnliga 
respondenter. Vårt urval grundades på val av pedagoger med olika inriktningar samt 
varierande erfarenheter inom yrket, detta för att få ett djupare perspektiv samt öka 
förutsättning för relevans i rapporten. Urvalet har gjorts logiskt där vi strävat efter så 
bra antaganden som möjligt för att åstadkomma ett bra forskningsresultat menar 
Stukát. Vi har likt Denscombes (2000) refererande använt oss av bekvämlighetsurval, 
då valen till viss del grundar sig på tillträde, kontakter och rekommendationer. 
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3.3 Insamlingsmetoder 
De informella frågeställningarna genomfördes i undersökningen med hjälp av 
intervjuer. Vi intervjuade fem personer och dessa intervjuer spelades in med hjälp av 
bandspelare. Två av respondenterna arbetade inom förskoleklass, en i år 1-3, en i år 
4-6 och en respondent arbetade på fritids. Intervjuerna utfördes vid tre tillfällen på 
respondenternas arbetsplats. Intervjuerna varierade i tid från 45 minuter upp till 
ungefär en timme. Respondenterna bestod av tre kvinnor och två män. Vi sökte både 
kvinnliga och manliga respondenter, men intervjuade endast två manliga pedagoger. 
Detta kan bero på att pedagogyrket är dominerat av kvinnor. Genom att använda en 
kvalitativ metod skapas förutsättningarna för en dialog med intervjupersonerna. 
Frågorna som ställs ger utrymme för den intervjuade att svara med egna ord. Genom 
denna metod skapas ett samtal mellan de som intervjuar och personerna som 
intervjuas. Studien har genomförts under höstterminen 2007. De iakttagelser som 
sedan framkommer i undersökningen önskar vi beskriva så relevant som möjligt. 
 

Intervjuer   
Innan vi startade vårt arbete tog vi kontakt med skolledningen på skolan och 
informerade om vår undersökning. Vi frågade om vi kunde intervjua några 
pedagoger. Därefter deltog vi i ett arbetslagsmöte tillsammans med rektor för att 
informera om vår studie och se om det fanns respondenter som var intresserade att 
ställa upp på intervjuer och observationer. Intervjuerna ägde rum på skolan dock vid 
separata tillfällen. Samtliga pedagoger informerades om syftet med vår studie innan 
intervjun påbörjades. Vi tydliggjorde även att det var frivilligt att bli inspelad på 
bandspelaren, samt att deltagandet i vår studie var självvald. Tid erbjöds även för att 
diskutera eventuella oklarheter om sådana upplevdes. Miljön valdes med omtanke för 
att på bästa möjliga sätt ge pedagogerna och oss själva en avslappnad atmosfär. En 
trevlig atmosfär skapade således bra förutsättningar för samtal mellan oss och 
pedagogerna.   
 
Lantz (1993) menar att intervjuer kan utarbetas olika och ges olika strukturer samt 
innehåll. Intervjuer kan vara helt öppna, vilket innebär att intervjuaren ställer en 
öppen fråga som den intervjuade kan utveckla sina tankar runt. Vidare kan intervjun 
vara helt strukturerad. I vår studie har vi använt både öppna och strukturerade 
intervjuformer. Vi valde att formulera förutbestämda frågor, där respondentens svar 
utgjorde intervjufrågornas ordningsföljd. Som första steg valde vi en öppen 
frågeställning. Lantz menar att intervjuer så väl som enkäter kan innehålla frågor 
som gör det möjligt för en kvalitativ eller kvantitativ analys eller en kombination av 
dessa. Genom respondenternas olika svar kan man urskilja specifika mönster, vilket 
gör att frågorna blir meningsfulla samt relevanta för undersökningen menar Lantz. 
 
Observationer 
Björndal (2005) menar att man inom pedagogiken kan uppfatta observation som en 
uppmärksam iakttagelse. Han menar att man är koncentrerad på att försöka 
observera något som är av pedagogisk betydelse. Björndal skriver att man observerar 
för att kunna lägga märke till situationer som man annars kan förbise och därmed får 
möjlighet att analysera.  
 

”Vetenskaplig forskning innefattar faktasamling och produktion av data genom  
en process där händelser och företeelser ”observeras.”  
              (Denscombe, 2004, s. 21) 
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Denscombe (2004) menar att observation fungerar som den vetenskapliga metodens 
underlag. Observationerna vi gjorde ägde rum under fyra dagar, en hel dag med varje 
respondent. Vi valde att följa en respondent inom varje verksamhet vilket gjorde att 
det blev fyra observationer istället för fem eftersom vi intervjuat två 
förskolepedagoger. Detta för att få kännedom om hur respondenterna arbetar i 
praktiken, samt se om det förekommer faktorer som kan orsaka stress. Under 
observationerna tittade vi om det fanns tillfällen under pedagogernas dag som kunde 
vara faktorer som kan orsaka stress. Observationerna gjordes efter intervjuerna för 
att få djupare inblick i pedagogernas vardagliga arbete samt se om stressfaktorer 
uppstod. När vi skildrat observationerna har vi använt oss av en form av strukturerad 
loggbok, reflektionsloggbok. Under rubriken beskrivning har vi antecknat det vi sett 
och hört, under tolkning och reflektion har vi under observationen antecknat vad vi 
själva tolkat det som ägt rum.  
 
Beskrivning Tolkning och reflektion 

 
 
 
 
 

 

(Hämtad ur Björndal, 2005 s.64) 

3.4 Databearbetning och analysmetod 
Intervjuerna har transkriberats och sammanställts efter granskningen av 
bandinspelningarna. Vi presenterar det vi anser är väsentligt för studien från 
intervjuerna vi gjort i löpande text, vilket är vår egen tolkning. I bearbetningen med 
intervjuerna har betydelsefulla delar lyfts ut och tolkats. Ett fåtal språkliga 
revideringar har förekommit, det har dock inte berört resultatet. Tolkningen av 
intervjuerna påbörjades redan i intervjufasen, den öppna karaktären i 
intervjufrågorna möjliggjorde att vi under samtalet kunde följa upp sådant som 
respondenterna berättade och få en del uttalanden förtydligade eller motsagda. 
Observationerna antecknades i en reflektionsloggbok. Vi sammanställde 
observationerna och presenterat det vi tycker är i väsentligt avseende för vår studie. 
Observationerna är redovisade i löpande text där vi tar upp de stunder eller 
situationer som vi kan uppleva som stressframkallande utifrån den tidigare 
forskningen och de intervjuer vi har gjort. Observationerna är uppdelade i en översikt 
av respondentens dag och en sammanfattning av det vi sett.  

3.5 Tillförlitlighet 
Stensmo (2001) menar att alla data man samlar in för sin studie oavsett avsikt ska 
vara tillförlitliga och giltiga, det vill säga trovärdiga. Vi har i vår datainsamling strävat 
efter att framställa en avbildning som motsvarar respondenternas egna upplevelser. 
Alla angivelser har emellertid tolkats genom oss vilket är relevant för studien. Under 
intervjuerna tror vi att bandinspelningarna samt vårt deltagande påverkat 
situationen för pedagogerna och deras beskrivning. Sammanställningen valdes med 
omtanke av detta och avgjordes av bedömningar om hur vi på bästa sätt undviker 
avvikelser i de intervjuades miljö. Ett problem beträffande kvalitativa fallstudier är 
att det är svårt att upprätta en identisk situation, och att forskaren själv utgör ett 
redskap för tolkning. För att styrka tillförlitligheten i vår studie har vi använt 
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litteratur på ämnet stress och försökt hitta undersökningar som passar ämnet, 
därmed möjliggjort olika varianter av tolkningar på resultatet. Vi har även gjort 
observationer för att få en tydligare uppfattning och helhetsbild över 
respondenternas arbetsmiljö. Data har insamlats vid flera olika tidpunkter, vilket 
ökar studiens tillförlitlighet. Eftersom möjlighet skapas att klargöra otydligheter, 
pröva tolkningar och fördjupa oss i data kring vissa situationer. Frågor som vi har 
stället till respondenterna var fastställts på förhand, respondenterna fick inte ta del 
av frågorna innan intervjuerna. När det gäller analysmetoder har vi tolkat 
intervjuerna och observationerna samt kopplat det vi hört och sett till den tidigare 
forskningen på ämnet stress.   

3.6 Forskningsetiska överväganden 
I vår studie har vi haft Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR 
(2006), som utgångspunkt med hänsyn till de forskningsetiska principer och krav 
som finns att följa. Enligt HSFR är de etiska aspekterna centrala i forskningen 
eftersom de är betydande både för individens -och- samhällets utveckling. Samhället 
och dess medborgare har ett berättigat krav att forskning används, samt att den 
baseras på essentiella frågor och att den håller hög kvalitet. Detta krav benämner 
HSFR som forskningskravet vilket innefattar att disponibla kunskaper analyseras, 
fördjupas och att metoder förbättras. Samhällets medlemmar har likväl parallellt ett 
skäligt krav på skydd mot olämplig insyn i exempelvis sina livsförhållanden. 
Individer får inte heller utsättas för fysisk eller psykisk åkomma, kränkning eller 
förödmjukelse. Detta krav kallar HSFR individskyddskravet som är naturligt 
grundval för forskningsetiska överväganden. Individskyddskravet och 
forskningskravet måste alltid vägas mot varandra, det ska göras inför samtliga 
vetenskapliga undersökning. Såväl kortsiktiga som långsiktiga följder ska beaktas 
enligt HSFR. Individkravet kan definieras i fyra allmängiltiga huvudkrav. 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska upplysa de berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens avsikt. Både pedagoger och ledning har informerats om 
undersökningens syfte och förfogande, samt att deltagandet är av fri vilja och när som 
helst kan avbrytas. 
 
Samtyckeskravet betyder att deltagare i en undersökning har rätt att själv besluta 
över sin medverkan. Samtycke har fåtts muntligt då varje deltagare blivit tillfrågad 
samt godkänt att medverka. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att samtliga som ingår i undersökningen ska ges 
största tänkbara konfidentialitet och personuppgifterna ska arkiveras så att 
oberättigade inte kan ta del av dem. I rapporteringen används inga autentiska namn, 
insamlade data innehas enbart av författarna. 
 
Nyttjandekravet fäster avseende vid att insamlade uppgifter om enskilda individer 
endast får brukas för forskningsavsikt. De insamlade uppgifterna kommer på inga 
villkor användas för något annat avseende än denna studie.  
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4 Resultat 
Vi har intervjuat fem pedagoger. Två av pedagogerna arbetar med förskoleklass där 
eleverna är 6 år gamla båda är kvinnor. I resultatet benämns de med förskolepedagog 
1 samt 2. Den tredje pedagogen vi intervjuat är kvinnlig och arbetar i år 1–3 där 
eleverna är mellan 7 och 10 år gamla. Pedagogen benämns som pedagog år 1-3 i 
resultatet. År 1-3 står för skolklass 1-3. Den fjärde pedagogen är manlig och är 
verksam i år 4-6. Han arbetar med elever i åldrarna 11-14. Han benämns som 
pedagog år 4-6 i resultatet nedan. Den femte pedagogen är manlig och arbetar i 
fritidsverksamhet, dit eleverna i åldrarna 6-10 år kan gå efter skolan. Pedagogen 
benämns som fritidspedagog i resultatet. Syftet med intervjun var att ge pedagogerna 
möjlighet att berätta för oss hur de upplevde de frågor som ställdes. Resultatet som 
framgår är därmed sammanställt genom att studera och analysera pedagogernas 
intervjuer. 
 
Då vi intervjuade de två förskolpedagogerna som ansvarar för förskoleklassen 
intervjuades båda tillsammans. Dels grundades det på tidsbrist samt smidighet enligt 
pedagogerna själva. Det var även intressant för oss att se om det gjorde någon 
skillnad i deras berättande jämfört med de övriga pedagogerna som intervjuades 
enskilda.  

4.1 Betydelsen av begreppet stress 
Förskolepedagog 1 berättar att hon förknippar begreppet med att inte hinna med. 
Helt enkelt att inte räcka till poängterar hon. Till stor del handlar stress om att inte 
räcka till för alla barn. Vidare antyder hon även att man inte hinner göra allt. Hon 
menar även att det finns positiv stress. För henne är positiv stress när man får extra 
energi utan att känna något obehag. Förskolepedagog 1 menar att om man tycker 
något är roligt trots att det är stressigt ser hon det som positiv stress. 
Förskolepedagog 2 definierar stress genom att hon har mycket omkring sig och måste 
välja mellan saker hon vill eller ska göra. Vid stress beskriver hon att hon har en 
känsla av att inte veta var hon ska börja. Hon poängterar att hon ofta känner sig 
stressad för att de har så många barn just nu.  
 
Pedagog år 1-3 inleder samtalet med att säga att både hennes och de flesta barnens 
vardag består av mycket stress. Hon upplever att stressnivån är olika från år till år. 
Hon fortsätter att berätta att hon ofta känner sig stressad när hon inte har någon 
paus och kan slappna av. Hennes definition av stress är när axlarna är uppe vid 
öronen. Pedagog år 4-6 anser att det finns både positiv och negativ stress. Fast han 
understryker att ordet klingar negativt. För honom betyder lite lagom stress att han 
skärper sina sinnen och blir mer fokuserad, det ser han som positivt. Han upplever 
att när han blir stressad börjar han att svettas. Det är mitt symptom för stress säger 
han. Många i hans omgivning upplever att han svarar vresigt på frågor under 
stressade situationer. Han säger också att han inte känner sig speciellt stressad just 
nu. Det var några år sedan då han upplevde mycket stress, det tror han beror på 
klassen han hade just då. Även fritidspedagogen inleder med att säga att det finns 
positiv och negativ stress. Den negativa stressen är enligt honom när man inte hinner 
något som man egentligen vill. Negativ stress är också när man inte hinner reflektera 
vilket han tycker är viktigt att man gör. Den positiva stressen upplever han när det 
händer saker hela tiden, men att det ändå finns tid för reflektion. Med det menar han 
vidare att man hinner reagera och i synnerhet att man har hunnit planera sitt arbete.  
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4.2 Faktorer som kan påverka stress  
Förskolepedagog 1 säger att för hennes del som förskolelärare har hon två 
verksamheter att vara i, på förmiddagarna i förskoleklass och efter lunch på fritids 
vilket för henne orsakar stress. Hon upplever att hon varken har tid att reflektera 
eller dokumentera vilket leder till att hon känner sig stressad på ett negativt sett.  
 
Förskolepedagog 2 upplever situationen på liknande sätt. Hon tycker att tiden för 
planering är för liten. Hon beskriver att de har 4 timmar planering i veckan. Ofta 
tycker hon att det kommer andra saker i vägen som möten till exempel. Vissa veckor 
upplever hon att planeringstiden uteblir helt och de veckorna får man improvisera. 
Det är en stressfaktor för henne att gå in i barnguppen och inte ha möjlighet att 
planera vad som ska göras.  
 
Pedagogen år 1-3 upplever att rasterna stressar henne. Det dyker ofta upp något 
oväntat som man måste ta tag i exempelvis telefonsamtal eller konflikthantering. 
Alldeles för ofta upplever hon att hon går miste om sin tid att varva ner. Hon anser 
också att hon ofta får prioritera vad hon ska göra. Hennes ambitioner är höga men 
kan tyvärr inte tillämpas i praktiken på grund av tidsbrist. Pedagog år 4-6 inleder 
med att säga att han just nu inte känner av någon stress. Däremot beskriver han olika 
situationer som fått honom att känna sig stressad tidigare. Han berättar att i alla 
klasser finns en eller flera individer som vill ta över rollen som ledare. Han menar på 
att han har en elev som fortfarande efter fem terminer försöker att inta ledarrollen i 
klassrummet. Tidigare upplevde han detta som en stressfaktor, men i nuläget 
påverkas han inte negativt av liknande situationer.  
 
Pedagog år 4-6  säger att elever med särskilda behov får honom att fundera över hur 
man måste utveckla undervisningen för att den ska fungera för alla. Dessa elever 
säger han kan vara en stressfaktor eftersom man hela tiden funderar och planerar 
kring problemet för att finna en lösning. Det tar enligt honom mycket kraft samt 
energi i hans dagliga arbete och fritid. Han upplever att det finns olika delar av året 
som är stressiga. Han tycker att stressen bland arbetskamraterna är mer påtaglig 
kring jul än någon annan tid på året. Han menar att mycket ska slutföras samt 
utvärderas inför nästa termin. ”Jag känner mig stressad när jag inte hinner planera” 
säger fritidspedagogen. Han fortsätter genom att säga att det i vissa fall kan bero på 
barnen att han känner sig stressad. Han nämner olika situationer som kan uppstå 
exempelvis slagsmål eller konflikter som behöver lösas. Vidare beskriver han att han 
knappt har någon planeringstid vilket gör att han måste prioritera vilka åtaganden 
han ska göra, vilket leder till stress för hans del. Ljudnivån är också något han 
nämner som en stressfaktor. Det är svårt på fritids tycker han att hålla en bra 
ljudnivå eftersom det är så många utrymmen. Ibland springer barnen inne och 
skriker, det leder till att andra runt omkring börjar prata högt eller högre.  För att 
förhindra det måste man försöka hålla en normal ljudnivå för att det inte ska bli för 
jobbigt och stressigt anser han.  

4.3  Förebyggande åtgärder 
Förskolepedagog 1 informerar att de fått lite hjälp i frågan i form av en stresskurs. 
Den upplevde hon som jättebra. Vidare säger hon att hela arbetslaget har haft det 
tufft under en tid och då fick de tillsammans delta i denna kurs. Kursen gick ut på att 
de fått träffa en konsulent som de har pratat med, göra konditionstest och mäta puls 
och så vidare och därefter diskuterade de dessa värden. Tillsammans med 
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konsulenten har det satt upp olika mål som de ska uppnå efter en 10 veckors period. 
Förskolepedagog 1 säger att de har bett om hjälp hos ledningen som har svarat med 
att de får gå på fortbildning eller liknande kurser som de själva väljer och känner att 
de vill delta i. För egen del går hon gärna på gympa för att varva ner. ”Då får jag bort 
tankarna” säger hon.  
 
Förskolepedagog 2 berättar även hon om de gemensamma kurserna som arbetslaget 
har deltagit i. För egen del gör hon inget speciellt för att förebygga stress. Däremot 
kan hon tycka att det är skönt att komma hem och få vara ensam en stund innan 
resterande familj kommer hem. Pedagog år 1-3 berättar att de har tjatat på ledningen 
att de är i behov av mer personal. Hon tycker inte att man kan hinna med och orka 
hur mycket som helst. Hon anser att ledningen har varit lyhörda trots att skolan gått 
så mycket back ekonomiskt så har de ändå fått en till personal. Detta hjälper oss att 
förebygga stress säger hon. Hon säger dock att man verkligen måste visa och tala om 
hur det ser ut i verksamheten annars kan man inte få hjälpen man behöver. 
Pedagogen berättar vidare att hon gått en längre kurs i hur man lär sig slappna av. 
Denna kurs fick hon delta i genom skolan. För sin egen del för att undvika stress har 
hon lärt sig att prioritera. Hon berättar att hon exempelvis kan känna att det inte är 
jätteviktigt att rätta matteboken för en elev som hon vet är väldigt duktig och har det 
lätt. Något annat pedagogen tänker på är att hon inte alltid behöver skriva en utförlig 
planering. Nu när hon har mer erfarenhet känner hon också att det inte behöver ta en 
enorm tid av henne att sätta ihop en planering om det skulle behövas. ”När jag är som 
mest stressad så går jag ut och springer” säger pedagogen.  
 
I personalrummet informerar Pedagog år 4-6 med lite cynisk röst att de har en 
massagefåtölj och att den är otroligt skön. De har haft den under vissa perioder under 
året. Man måste boka upp sig för att kunna sitta i den, fast pedagog år 4-6 sitter 
nästan aldrig där. Han berättar vidare att de har en psykolog kopplad till personalen 
om det är någon som känner att de vill prata så finns den möjligheten. Personligen 
anser pedagog år 4-6 att man främst pratar med sina kollegor i stressade 
sammanhang. Det är där man är trygg och där man har sin grundtrygghet på jobbet 
menar han. Det är klart att man vågar spela ut och fräsa ut det som behöver komma 
ut bland sina arbetskamrater. För egen del att förebygga stress så gör pedagog år 4-6 
inget speciellt som han kan komma på.  
 
Fritidspedagogen berättar att han fått tagit del av stresshantering. Vidare berättar 
han att han tycker att det är viktigt att koppla av på sina raster. Med koppla av menar 
han att alla måste ha sitt eget sätt att koppla av på. Fritidspedagogen berättar att han 
brukar lägga sig och sova. Han säger att efter han har vilat och tänkt på annat och 
även reflekterat över saker så blir han lugnare åtminstone första tiden. Vidare 
berättar fritidspedagogen att man måste arbeta förebyggande mot stress hela dagen. 
Det börjar redan kvällen innan. Han måste se till att lägga sig så att han får tillräckligt 
med sömn under natten så att han känner sig utvilad. Han ska ha ätit frukost på 
morgonen och även ha förberett dagen så att han har en uppfattning om vad som 
kommer att hända. Fritidspedagogen tycker även att man ska ha minst två timmar 
planeringstid i veckan så att man har en chans att hinna planera sin tid. I 
verksamheten på fritids undviker de stress genom att vara ute mycket. Barnen får 
större plats att röra sig på jämfört med inomhus. Han berättar att det är mellan 40 
och 45 barn på fritids vilket gör att man lätt känner sig stressad. Ute får alla frisk luft 
säger han och man kan leka med barnen på ett annat sätt. För egen del tränar 
fritidspedagogen på kvällarna. Han säger att han tycker det är viktigt att göra något 
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på sin fritid. Att ha aktiviteter på fritiden gör att när han kommer tillbaka till jobbet 
så känner han att han varit ledig och känner sig utvilad. Fritidspedagogen tycker inte 
heller att man ska ta med sig jobbet hem. Det är bra om man kan koppla bort det när 
man är ledig så att man inte känner att man jobbar hela tiden menar han.  

4.4 Nyutbildade lärare 
På denna fråga är det bara förskolepedagog 1 som svarar. Hon tror att man som 
nyutbildad vill väldigt mycket. Det är viktigt att inte ha så höga krav på sig själv. Det 
är mycket mer arbete än man tror, det är inte bara att ha ansvar för en klass. Det är så 
mycket annat att tänka på än bara skolan. Det är mycket socialt att jobba med, både 
kring barn och föräldrar. Ibland måste man ta kontakt med olika institutioner som 
BUP och socialen, man ska sitta i olika möten om olika företeelser som tar både tid 
och energi av en. För att inte gå på grund tycker förskolepedagog 1 att man inte ska gå 
in i yrkeslivet och ge 110 % på en gång. Hon menar även att hon tycker att man inte 
ska vara rädd för att kunna medge när det inte har gått som man tänkt sig. Man 
måste kunna säga att man misslyckats och inse att ibland hinner man inte allt som 
man har föresatt sig att göra. Inser man inte det tror hon att det är lätt för en ny 
lärare att ”gå in i väggen.”  
 
Pedagog år 1-3 berättar att första året som ny lärare har man rätt till en mentor som 
kan stödja under det första arbetsåret. Hon tror mer på att utmaningen kommer 
andra året då man ska försöka stå på egna ben och klara sig själv. Hon tycker även 
hon att man ska tänka på hur mycket man gör och vad som är det viktiga att göra av 
dessa saker.  
 
Pedagog år 4-6 tips till en ny lärare är att släppa jobbet på fritiden vilket han själv 
tycker är lättare sagt än gjort. Han tycker det är viktigt både för nya lärare men även 
alla andra att fritiden är fritid och då försöka koppla bort arbetet. Han menar att det 
alltid kommer en ny dag och man måste räcka till även då. Dan anser att det är lätt att 
bli överambitiös. Ambitiös ska man vara tycker han. Barnen märker om man inte är 
planerad och fokuserad. Han menar att man måste känna efter så att man orkar med 
allt man tar för sig.  
 
Fritidspedagogen tycker att många nyutbildade lärare ställer för höga krav på sig 
själva. Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Det gäller att man planerar och 
sedan har flera utvägar därifrån fortsätter han. Han tycker att det är viktigt att tänka 
på att inte rikta in sig på enbart ett spår utan kunna se andra vägar. Han anser att om 
man riktar in sig på ett spår och tror att det är det ända rätta så kommer det slutligen 
bli väldigt stressigt. Han anser även att man inte ska planera kvällstid utan försöka 
göra allt under arbetstiden och sedan gå hem och vara hemma.   

4.5 Arbetslagets betydelse i stressituationer 
Förskolepedagog 1 inleder med att säga att de har ett väldigt bra arbetslag på det viset 
att de kan prata om allting. Hon menar att det är så de försöker hjälpa varandra i 
stressade situationer. Det pratar igenom händelser och försöker tillsammans komma 
på lösningar. De tar sig tid för varandra. Förskolepedagog 1 säger att ibland får man 
ta den tiden av barnens aktiviteter. Istället för att planera roliga saker kan de behöva 
sitta ner i arbetslaget och prata om situationer som har uppstått berättar hon. 
Förskolepedagog 2 tycker att det är viktigt att kunna se arbetslaget som en tillgång 
och ingen börda. Hon menar att man inte ska vara rädd för att ta hjälp av varandra. 
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Tyvärr tycker hon att de inte har tillräckligt med tid för arbetslaget utan i de flesta fall 
får man söka upp varandra när saker redan har hänt.  
 
Pedagog år 1-3 ser arbetslaget som ett stöd genom att hon kan få prata av sig med 
sina kollegor. Att vara i ett arbetslag göra att man kan ta hjälp av varandra när man 
behöver och man får ställa upp för andra menar pedagogen. Det känns skönt att veta 
att även om man har enormt mycket att göra och många arbetsuppgifter att sköta så 
vet man att man har ett arbetslag som ser vad man gör och förstår. Det tycker hon att 
det gör att man kan slappna av och bli lugn. Hon poängterar att de har ett bra 
arbetslag och att de gör saker tillsammans som exempelvis deltar i kurser av olika 
slag.  
 
Pedagog år 4-6 anser att arbetslaget är ett bra stöd i mycket. Han tycker det är bra att 
det är en fördelning i åldrar. De äldre kan dela med sig av sin erfarenhet och de yngre 
kan visa nya vägar och nytt tänkande som gör att man förnyar sig. Han tycker att det 
är skönt att kunna prata med sitt arbetslag när han känner sig stressad.  
 
Fritidspedagogen ser arbetslaget som stöttespelare. Han menar att om alla gör som 
de har sagt i arbetslaget så fungerar det. Men så fort någon släpper det som är 
bestämt eller blir sjuk eller om någon är borta blir det svårare för de andra som måste 
fylla platserna. Han tycker arbetslaget är bra för de samarbetar i både lätta och 
svårare situationer. Man hjälps åt att lösa saker och situationer som uppstår. Han 
säger även att i just deras arbetslag kompletterar de varandra så bra eftersom det 
både är manliga och kvinnliga pedagoger. Flest kvinnliga pedagoger dock, men han 
anser att barn behöver både manliga och kvinnliga influenser.  På det sättet har de ett 
bra arbetslag anser han.  

4.6 Samhällets faktorer 
Förskolepedagog 1 och förskolpedagog 2 tycker att hela samhället från den lilla 
familjen till stora skolan har förändras. De tror att det har blivit mer stress i 
samhället överhuvudtaget. Många barn vistas långa dagar både i skolan och på fritids. 
Därefter har flertalet barn olika aktiviteter att vara på, exempelvis träningar av olika 
slag. Pedagogerna tycker att det är stor skillnad i skolan på hur det har varit och vad 
man nu för tiden kan göra med framför allt barnen. Förr menar de att man kunde ha 
mindre grupper och göra saker så att man fick tid för varje barn, något som fanns 
förr. De barn som är utåtagerande får automatiskt uppmärksamhet och mycket tid av 
oss pedagoger idag, det är så man jobbar. Pedagogerna talar även om att skolans 
uppdrag har förändras under årens lopp. Idag jobbar man mer mot det sociala hos 
barnen än vad man gjorde förr. Detta tror de beror på att det är fler familjer i dagens 
samhälle som mår dåligt vilket leder till att det blir fler utåtagerande barn.  
 
Pedagog år 1-3 anser att samhället har blivit mer stressigt. Hon menar att det är 
många krav och många måsten till skillnad från när hon själv var liten. Hon menar 
att förr var det ofta bara en förälder som arbetade och den andra var hemma vilket 
gjorde att det fanns mer tid. Idag jobbar ofta båda föräldrarna vilket leder till mindre 
tid med barnen och den tiden ska det hinnas mycket på. Pedagogen säger att hon inte 
kan minnas att hon som liten visste vad stress var eller att hon hade upplevt det. I dag 
är många barn stressade och får vara på fritids långa perioder. Hon fortsätter med att 
säga att hon tror att det är många vuxna i dag som har många krav på sig själva att 
det ska hinna med en massa. De ska vara duktiga och ha ett städat hem, vara bra 
föräldrar, ha en bra karriär och dessutom hinna träffa vänner och även träna. Allt 
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detta tycker hon leder till mycket stress. Hon har svårt att se en väg tillbaka till det 
lugna samhället som hon minns när hon var barn.  
 
Pedagog år 4-6 tror på att många lärare är stressade idag för att de får fler och fler 
uppgifter och mindre och mindre uppskattning. Han menar att om samhället skulle 
ge lärare lite uppskattning så skulle vi känna oss bättre och de skulle återspeglas på 
barnen i samhället. Han tror skolans värld har förändras på grund av utbildningen 
och kraven där. Förr var det tuffa inträdeskrav för att läsa till lärare. Han anser att 
utbildningen inte ser likadan ut idag, på grund av brist på lärare har man sänkt 
kraven för inträde till utbildningen.  
 
Fritidspedagogen anser att skolan och samhället har förändras till det sämre. Det är 
mer stress säger han. De har mindre planeringstid menar han och det är klart att det 
leder till stress. Han upplever att det senaste året har han sällan planerat utan bara 
”brainstormat” eftersom det kommer så mycket annat i vägen.  

4.7 Observationer 
För att få en tydligare bild av pedagogernas arbete samt förstärka intervjuerna har vi 
observerat dem. En av våra frågeställningar var om det finns faktorer som gör 
pedagoger stressade. Vi vill genom dessa observationer ta reda på hur en dag som 
pedagog kan se ut och finns det något som kan ses som stressande.  

4.7.1 Observation 1 

Faktorer som kan ge upphov till stress 
Förskolepedagogen börjar sin dag tidigt för att öppna fritidshemmet. Eleverna som 
ska vara på fritids kommer under olika tider på morgonen, allt från 6.30 - 7.30. Efter 
frukosten som äts kring 7.30 så börjar pedagogen skicka iväg de olika eleverna till 
respektive klass. Kring 8.00 tiden börjar pedagogen se över vad de ska arbeta med i 
förskoleklassen under dagen. Förskoleklassen startar vid 8.10. De är två pedagoger 
som jobbar med förskoleklassen och under tiden som eleverna har fri lek så går vår 
respondent och har planering för att planera upp bland annat kommande dag. 
Planeringen har hon i ett rum intill förskoleklassens lokaler, där inne ligger bland 
annat telefonen de använder på avdelningen. Under tiden hon har planering kommer 
det ändock elever in och frågar om olika saker till exempel om de får ta fram lego, 
måla med vattenfärg och väva. Pedagogen hänvisar eleverna till sin kollega som är i 
elevgruppen.  Under planeringstiden kommer en kollega som arbetar i en av 
årskurserna in och funderar över att boka buss till en friluftsdag de ska ha. 
Pedagogen bekräftar att bussen ska bokas och letar även fram ett telefonnummer som 
kollegan kan ringa för att boka bussen på, därefter återvänder hon till planeringen. 
Efter att förskoleklassen avslutat sin dag så är pedagogens arbetsdag inte över utan 
då ska hon återigen finnas med på fritids då tillsammans med fritidspersonal. Innan 
pedagogen ska gå för dagen har hon och fritidspersonalen som börjat några timmar 
tidigare ett kort möte om hur dagen sett ut. Dagen slutar 13.30  för pedagogen.  
  

Sammanfattning av arbetsdagen 
Pedagogen startar dagen tidigt, redan 6.30 med att vara på fritids. Hon ser även till 
att ta med eleverna till frukost och att det är ordning i matsalen under tiden de äter. 
Efter tiden på fritids går pedagogen direkt in i nästa verksamhet, vilket är 
förskoleklassen och har först en morgonsamling med eleverna. Under första stunden 
på dagen delas eleverna in i två grupper. Pedagogen tar hand om ca 11 elever och har 
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en form av språksamling. Därefter ser pedagogen till att eleverna kommer ut på rast 
innan hon tar sin egen. Sedan har pedagogen planeringstid under cirka en timme. 
Hon följer med eleverna till matsalen och där är pedagogens uppgift att hjälpa 
eleverna med bland annat bordskick, potatisskalande och mängden mat. Efter 
lunchen tar pedagogen en rast som varar i 20 minuter och när hon återvänder arbetar 
hon i fritidsverksamheten. Innan pedagogen lämnar arbetet för dagen har hon ett 
kort möte med kollegorna som ska ta över gruppen resten av dagen, där informerar 
hon om sådant som kan vara bra för kollegan att veta.  

4.7.2 Observation 2 

Faktorer som kan ge upphov till stress 
Efter att pedagogen haft en genomgång med eleverna i matte så följer hon en elev till 
sin plats. Pedagogen hjälper eleven att hitta rätt böcker och visar vart i boken hon ska 
arbeta. Eleven blir sur och arg över att behöva arbeta om, slänger ur sig otrevliga 
kommentarer om hur hon inte tänker arbeta. Pedagogen lämnar eleven för att hjälpa 
de elever som nu sitter med händerna i luften som vill ha hjälp. Den elev som inte 
ville arbeta lämnar sin plats och börjar gå omkring bland sina klasskamrater. Vid en 
bänk stannar hon upp och tar ett sudd. Eleven som äger suddet blir upprörd och 
säger till flickan att lämna tillbaka det, som i sin tur slänger tillbaka suddet på 
bänken. Pedagogen har nu blivit uppmärksam på vad som händer och kommer för att 
lugna situationen. Hon frågar om vad som händer och säger åt flickan att sätta sig på 
sin plats. Pedagogen talar med den upprörda eleven som lugnar ner sig och återgår 
till sitt arbete. Pedagogen går fram till flickan som inte vill arbeta. Pedagogen 
samtalar med henne och sedan räknar flickan några tal. Eleven säger svaren och 
pedagogen antecknar åt flickan i hennes bok. Efter att några tal blivit gjorda förklarar 
pedagogen att hon vill att flickan ska ha gjort tre tal när hon kommer tillbaka. 
Pedagogen går för att hjälpa de elever som vill ha hjälp med sina uppgifter. Flickan 
smyger efter en stund ut ur klassrummet. Efter en stund märker pedagogen att 
flickan inte är i klassrummet och går direkt ut i tamburen. Där är flickan och hon 
vägrar gå tillbaka och arbeta. Efter att ha samtalat med flickan en stund får hon vara 
kvar i tamburen och pedagogen återvänder till klassrummet. I klassrummet har 
ljudnivån ökat jämfört med tidigare innan pedagogen lämnat klassen. Pedagogen 
säger till dem att sänka volymen och fortsätta att jobba. När eleverna har fruktstund 
och pedagogen har högläsning smyger flickan tillbaka in i klassrummet. Efter en 
stund är det dags för rast och alla utom flickan som varit i tamburen går ut.  Flickan 
går mot fönstret och vänder ryggen mot pedagogen som påminner henne vid flera 
tillfällen att det nu är rast. Till slut går pedagogen mot eleven och då springer hon i 
motsatt riktning och skrattar. Pedagogen slutar att gå emot flickan och förklarar att 
hon inte tänker leka jaga med henne. Pedagogen går ut i korridoren och talar med en 
kollega. Flickan kommer ut i korridoren och busar med pedagogen genom att knacka 
henne på ryggen. Pedagogen fortsätter att prata med kollegan utan att 
uppmärksamma flickan. När pedagogen märker att flickan lugnat ner sig tar hon med 
henne ut till tamburen och ser till att hon kommer ut på rast.  Pedagogen går på rast 
och hinner sitta ner 10 av sina 20 minuter.  
 
Efter rasten tittar klassen på en film tillsammans med klasserna som tillhör 
arbetslaget. Pedagogen har en genomgång om kon som de ska arbeta med. När det är 
dags för eleverna att arbeta självständigt ska de skriva några meningar om kon och så 
ska de färglägga en ko som de fått på ett papper. Pedagogen talar med flickan som 
inte velat arbeta tidigare och förklarar att hon vill att flickan börjar med att färglägga 
kon. Det gör hon och under tiden går pedagogen runt till de andra eleverna och ser 
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hur det går. När de flesta elever skrivit klart sin text om kon och börjat färglägga så 
går pedagogen till flickan som ännu inte skrivit. Flickan får forma meningar och 
pedagogen antecknar det flickan säger. När det är färdigt får flickan beröm för ett bra 
arbete.  
 
Efter lunchen gå eleverna tillbaka till klassrummet en stund innan det är rast, där har 
de tyst läsning. Eleverna droppar in allt eftersom och sätter sig och läser. Det hörs ett 
dunsande från korridoren. Pedagogen går ut för att se vad det är som låter. Flickan 
som fick hjälp med sin text om kon står i korridoren och bollar med en basketboll. 
Pedagogen säger att det inte är tillåtet att bolla i korridoren och dessutom stör hon 
sin egen klass och de andra klasserna i närhet. Pedagogen ger flickan två alternativ: 
det ena är att gå in i klassrummet och ha tyst läsning och det andra är att gå till 
tamburen och rasta en stund och komma in när hon känner att hon orkar sitta ner. 
Flickan går till tamburen. När det är dags för lunchrast vill återigen inte flickan gå ut 
på rast utan och hon sätter sig i tamburen och pedagogen pratar med henne en stund 
och försöker få ut henne, tillslut lämnar pedagogen flickan, men låser in till 
korridoren så att hon bara kan vara i tamburen. Därefter gå pedagogen på sin egen 
rast i cirka 5-10 minuter därefter ska hon ut och vara rastvakt på gården.  
 
Sammanfattning av arbetsdagen 
Pedagogen inleder sin dag vid åttatiden på morgonen. Strax innan eleverna kommer 
gör hon en snabb översikt över dagen. Därefter kommer eleverna och pedagogen har 
undervisning denna dag i matte och SO om bondgårdens djur just denna dag 
arbetade de med kossan. Pedagogen äter lunch med eleverna och därefter går de 
tillbaka till klassrummet en stund. När eleverna gått på rast får pedagogen en kort 
egen rast innan hon ska ut på rastvakt på skolgården. Efter att eleverna slutat för 
dagen 13.30 sitter pedagogen och rättar elevernas böcker och planerar inför 
morgondagen. När klockan blir 14.30 måste hon avbryta och gå iväg på en konferens 
för pedagoger år 1 – 6. Där diskuterar de nationella prov för år 3 som ska göras för 
första gången under vårterminen, samt skriftliga omdömen som alla elever ska få vid 
utvecklingssamtal. Skriftliga omdömen är en översikt hur elever uppnår de mål som 
finns i läroplanerna. Skriftliga omdömen påminner om betyg som elever får i senare 
ålder i skolan. När mötet är slut vid 16.00 så återgår pedagogen till sin planering som 
hon inte hann slutföra före mötet trots att hennes arbetstid är till 16.00. När hon 
känner sig förberedd inför morgondagen plockar hon ihop och lämnar arbetet för 
dagen. 

4.7.3 Observation 3 

Faktorer som kan ge upphov till stress 
Eleverna har haft idrott första lektionen och de kommer tillbaka till klassrummet i 
olika takt. Två flickor kommer in i tamburen och berättar om en händelse som 
utspelades i omklädningsrummet. En flicka hade retats med en äldre flicka, hon i sin 
tur hade blivit arg och tagit tag om handleden på klasskompisen och snurrat runt 
henne i omklädningsrummet. Flickan fick ont i handleden och blev väldigt upprörd. 
Flickorna informerade att flickan i deras klass vill att han skulle gå till 
omklädningsrummet. Pedagogen svarade att flickan fick komma in i klassrummet. 
Eleverna diskuterar uppgivet om händelsen, men pedagogen lugnar dem. Efter en 
stund kommer ett gäng flickor till och påpekar att de är sena för att de har väntat på 
att pedagogen ska komma till omklädningsrummet eftersom flickan fortfarande är 
ledsen. De är på väg att berätta händelsen, men pedagogen avbryter dem och 
informerar att han redan vet vad som hänt. Han informerar klassen att han måste gå 
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och hämta flickan och att de ska fortsätta med tyst läsning i klassrummet tills han är 
tillbaka.  Pedagogen tar på sig ytterkläderna och går ut till omklädningsrummet. Han 
knackar på och väntar på att någon ska komma till dörren, en flicka från klassen 
kommer och hon försäkrar pedagogen om att alla är påklädda och att han kan gå in. 
Inne i omklädningsrummet sitter flickan och är ledsen och berättar sin version av vad 
som hänt. Den stämmer inte riktigt med vad de andra eleverna har sagt. Pedagogen 
hjälper flickan att packa ihop sina saker som ligger runt om henne. Sedan går de 
tillbaka till klassrummet. Pedagogen förklarar att han vet att hon hade retat den äldre 
flickan. Flickan nekar först sedan medger hon att hon faktiskt hade retats. Pedagogen 
förklarar att det inte är ok att retas men det är inte heller ok att den äldre flickan 
gjorde som hon gjorde. Väl tillbaka i klassrummet sitter de flesta och gör det de ska, 
det är några som promenerar runt och pratar med kompisarna i klassrummet. 
Pedagogen skickar iväg flickan med handleden till skolsyster och meddelar de andra 
eleverna att det är rast.   
 
Efter rasten har de något som kallas för eget arbete då eleverna själva får välja vilket 
ämne av matte, svensk och engelska de ska arbeta med. Alla elever tar fram det som 
de ska arbeta med och sätter igång med arbetet. Pedagogen sitter längst fram i 
klassrummet och eleverna som behöver hjälp får komma fram till honom.  Efter en 
stund ser han att flickan med handleden inte har tagit fram något jobb. Han 
konfronterar henne och hon svarar att hon har ont i handleden. Pedagogen förklarar 
att han förstår det men att hon faktiskt använder den friska handen när hon skriver 
så hon kan arbeta ändå. Hon svarar att det inte är roligt och pedagogen svarar att allt 
inte är roligt. Han hjälper henne att få fram materialet till det hon ska arbeta med och 
hjälper henne att komma igång. Sedan går han och sätter sig för att hjälpa de elever 
som står i kö och som nu har blivit många fler. Efter en stund ser pedagogen igen att 
flickan sitter och inte gör någonting. Han lämnar återigen dem som står och vill ha 
hjälp och informerar enkelt för flickan att om hon inte arbetar på lektionen så väljer 
hon att arbeta hemma. Då börjar flickan arbeta flitigt.  
 
Sammanfattning av arbetsdagen 
Dagen startar strax innan 8.00 för pedagogen. Den första stunden på dagen har han 
planeringstid, under tiden är eleverna på idrott. Han kan inte vara i sitt klassrum 
eftersom det är en annan klass som lånar det. Han sitter i personalrummet. Därefter 
har han undervisning med eleverna. När eleverna går på rast går även pedagogen på 
rast. Han hinner med sina 20 minuter på förmiddagen. Därefter har han 
undervisning med sin elevgrupp och därpå gå de till lunch. Pedagogen äter lunch i 
matsalen tillsammans med eleverna. I matsalen sitter eleverna dock utspridda så 
pedagogen sitter med 5 elever ur sin klass.  Efter lunchen har eleverna en kort stund 
till i klassrummet innan det är lunchrast. Pedagogen tar sina 30 minuters rast och 
därefter möts de i klassrummet för den sista lektionen. Eleverna slutar 14.10 denna 
dag. När eleverna har gått plockar pedagogen lite i klassrummet, besöker 
kopieringsmaskinen och tar fram material som de ska arbeta med under 
morgondagen. 14.45 går pedagogen iväg till arbetslagsmötet som de har en gång 
varannan vecka. Mötet inleds med att alla närvarande får berätta hur läget för alla 
just nu. Därpå tar de upp aktuella saker som de behöver diskutera och eventuellt tas 
beslut i. Mötet avslutas 16.00 och då är även pedagogens dag slut. Han går en sväng 
tillbaka till klassrummet, hämtar sina saker, låser och går för dagen.  
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4.7.4 Observation 4 

Faktorer som kan ge upphov till stress 
Pedagogen går till klassrummet som han arbetar i, år 2. Utanför klassrummet står 
eleverna och väntar, deras lärare har ännu inte kommit. Pedagogen får direkt lösa 
olika konflikter. En pojke berättar genast för pedagogen att flera av pojkarna i 
klassrummet bredvid varit utanför deras klassrum för att retas. Han kommer inte 
exakt ihåg vad de sa men är upprörd. Pedagogen försöker lugna honom och talar om 
att han ska prata med de berörda pojkarna så fort han får möjlighet. Under tiden av 
deras samtal börjar en av flickorna gråta, hennes kompis knuffar henne i ryggen när 
de stå i ledet. Pedagogen löser konflikten. Han tittar på klockan som nu är 8.15 och 
låser sen upp dörren till klassrummet. Läraren har ännu inte kommit. Precis när han 
fått alla elever att sätta sig ringer hans telefon. Det är läraren som ringer och talar om 
att hon blivit försenad.  Pedagogen avslutar samtalet och börjar se sig omkring på 
elevernas schema. Eleverna har nu börjat bli oroliga och vissa har svårt att sitta still 
och vänta. Pedagogen talar om att läraren kommer men att hon blir något sen. Sen 
talar han om att det är matematik de ska arbeta med. Lektionen i matematik 
fortsätter i en ganska lugn miljö. Det märks på eleverna att de är vana vid pedagogen. 
Eleverna lyssnar på honom och hans regler.  Strax efter klockan 8.45 kommer läraren 
till skolan. Pedagogen fortsätter hjälpa eleverna med mattematikuppgifterna. 
Pedagogen är hela tiden ett stöd för läraren i klassrummet. Något händer mellan tre 
pojkar i klassrummet, en mindre konflikt om en penna. Läraren säger till eleverna 
men de fortsätter tjafsa. Pedagogen går till pojkarna och frågar vad som sker. 
Pojkarna förklarar i munnen på varandra, pedagogen löser deras konflikt. Pedagogen 
får tydligt men bestämt säga åt en av pojkarna som inte riktigt tycks förstå sin egen 
medverkan i konflikten. Det ringer ut för rast 9.50. Pedagogen är rastvakt. Han går 
och tar på sig kläderna för att sen gå ut. På rasten händer det en rad olika saker som 
gör att pedagogen måste lösa olika konflikter. Han måste även låsa upp klassrum åt 
en annan pedagog. När rasten är slut går han in med eleverna i klassrummet igen.  
 
Denna lektion (eng) är pedagogen med som stöd för läraren i klassen. Pedagogen 
sätter sig på en stol bredvid en elev som är lite okoncentrerad. Efter engelskan blir 
det lunch. På lunchen är ljudnivån hög eftersom många elever äter i matsalen. 
Pedagogen äter sin lunch med eleverna och läraren. Därefter har pedagogen 
lunchrast. Efter lunchrasten jobbar pedagogen på fritids. På fritids spelar pedagogen 
och några elever bandy. Under spelets gång blir det små konflikter om regler för hur 
man ska spela, pedagogen får ibland hjälpa till att lösa dessa. Fast han låter eleverna 
försöka lösa problemet själv först innan han går in i deras konflikt. När pedagogen 
säger att eleverna får spela utan honom blir de lite besvikna. Han förklarar att han 
måste ägna sig åt fler elever än de som spelar bandy. Fler pedagoger har kommit till 
fritids nu och de samlas kring ett bord för att ha ett kort möte om dagsläget. Vid 
14.30 går alla till matsalen för att äta mellanmål och pedagogen följer med. Utanför 
dörrarna vid matsalen får pedagogen säga åt några killar som börjar bråka om vem 
som stod först i ledet. Han låter båda killarna vänta en stund medan de övriga 
eleverna går in i matsalen. Han pratar med killarna och de ber till sist om ursäkt för 
sitt bråk. Pedagogen och eleverna går sen in och äter mellanmål. Efter mellanmålet 
går de till fritids igen och pedagogen och eleverna samt de övriga pedagogerna är ute 
med eleverna.  
 
Sammanfattning av arbetsdagen 
Pedagogen kommer till skolan strax innan 8.00. Hans kollega är försenad vilket gör 
att han får starta dagen ensam utan klasslärarens närvaro. Det uppstår konflikter 
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som pedagogen får lösa redan på morgonen. Pedagogen måste ta egna beslut som gör 
att eleverna och han själv kan börja sin dag på bästa möjliga sätt. Det dröjer en stund 
innan klassläraren kommer till lektionen och under tiden ger pedagogen eleverna 
uppgifter. Pedagogens uppgift i klassrummet består av en rad olika uppgifter som hör 
till pedagogens och elevernas vardag. I sitt arbete under dagen diskuterar han med 
både elever och andra kolleger för att finna olika lösningar för ett gott arbete. Vidare 
är pedagogen rastvakt vilket gör att han inte får tillfälle för reflektion och eftertanke 
innan nästa lektion börjar. Efter sin dag hos klassen fortsätter han sitt arbete på 
fritids. Där möter han elever och pedagoger från flera klasser. Där är det fria 
aktiviteter och eleverna ges olika valmöjligheter som gäller deras egna intressen. 
Pedagogen är med i olika aktiviteter under dagen på fritids. Han spelar bland annat 
bandy med några elever vilket både han själv och eleverna uppskattar. Han löser även 
en del konflikter men ger också eleverna själva möjlighet att reflektera över sitt eget 
sätt att vara gentemot andra. Pedagogens arbete består även av att vara rastvakt 
denna dag. Han ger och får information under hela dagen till elever, kollegor och 
föräldrar. Han slutar sin dag klockan 16.00 denna dag. 
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5 Analys 
Syftet med vårt arbete har varit att undersöka om lärare upplever stress i sitt yrke. I 
vårt arbete har vi tagit del av andra undersökningar som berör ämnet stress och även 
gjort egna intervjuer och observationer kring lärare och stress. Det vi kommit fram 
till utifrån vår studie är att flera lärare upplever stress i sitt yrke. I vår studie var det 
fyra av fem respondenter som upplevde att de var stressade. Undersökningen som vi 
gjort kan dock inte generaliseras till att lärare i landet känner sig stressade eftersom 
studien enbart innefattar 5 respondenter. Resultatet av vår undersökning är att, som 
vi anade i början av vårt arbete, läraryrket är präglat av stress. Utifrån observationer 
kan vi utläsa att det finns många faktorer som under en dag kan orsaka eller upplevas 
som stressigt. Genom intervjuerna får vi en bild av vilka pedagoger som upplever 
stress och de som inte gör det. Vi upplevde att det fanns stressiga moment i alla 
pedagogers observation, men alla uttryckte inte att de kände sig stressade när vi 
intervjuade dem. Det kan ha sin förklaring i att alla människor är olika och har olika 
stresståligheter. Det kan även bero på att pedagogerna upplever dessa situationer 
dagligen och därmed inte upplever det som stress. En tolkning av oss som fastställts 
genom de resultat som getts av intervjuer och observationer, vilket inte kan 
generaliseras bland alla pedagoger.   
 
Frågeställningarna vi ställde oss i början av vår undersökning var: 

• Hur upplever pedagoger begreppet stress? 
• Finns det faktorer som gör att pedagoger känner av stress? 
• Vad kan man göra för att förebygga stress enskilt och inom arbetslaget?  
• Vad kan nyutbildade pedagoger tänka på i sitt arbete för att undvika stress? 
• Har pedagogernas uppgift förändrats? 

5.1 Betydelsen av begreppet stress 
Av de pedagoger vi har intervjuat menar alla att det finns positiv och negativ stress. 
De har olika definitioner om vad som är positiv och negativ stress. Positiv stress 
kunde till exempel vara att man skärpte sina sinnen, blev mer fokuserad och fick mer 
energi, medan negativ stress för pedagogerna vi intervjuat kunde vara att man inte 
hinner med det man ska, att man inte hinner slappna av, samt inte hinner reflektera. 
Av våra observationer kunde vi urskilja vad som kan leda till stress. Respondenternas 
exempel på faktorer som skapar stress var övervägande likvärdiga. Likaså om vi 
tolkar utifrån observationerna framhölls faktorer som konflikthantering, brist på tid, 
otillräcklig planeringstid, bristande information, för få resurser, höga ambitioner 
samt för lite reflektionstid. Det sistnämnda tolkade vi i vår studie som negativ stress 
hos respondenterna. Genom observationerna kunde vi urskilja att det även påverkade 
eleverna om pedagogerna var stressade, stämningen bland eleverna blev orolig och 
ljudnivån i klassrummet hög. Detta ledde till att pedagogens humör inte blev i positiv 
anda. Faktorer som konflikthantering kunde vi se både genom intervjuerna och 
genom observationerna. Det är bland annat att pedagoger måste avbryta och lämna 
sin klass om konflikter uppstår. Denna typ av stress är svår att få till positiv stress. 
Eftersom pedagogen inte har möjlighet att vara både i klassrummet och hjälpa 
eleverna och samtidigt vara på plats där konflikten behöver lösas. Utifrån våra 
observationer fick vi även se att pedagogens rast ofta kunde bli avbruten av olika 
anledningar. Exempelvis av konflikthantering men även på grund av att pedagogen 
måste ringa olika samtal till föräldrar, bokningar av aktiviteter utanför skolan. Detta 
var även en faktor som gör att pedagogerna känner av stress. Pedagogerna menade 
att stress i lagom mängd kunde ge dem utmaningar men om stress förekommer 
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dagligen blir det negativt. På liknande sätt beskriver Assadi och Skansén (2000) att 
positiv stress är när det är en lagom nivå. Vidare menar de att positiv stress kan vara 
bra för att man ska kunna nå sina fysiska men även psykiska mål. Carlgren och 
Marton (2000) skriver att lärarnas arbete till stor del går ut på att leda och planera 
elevernas aktiviteter. Flera av de pedagoger vi har talat med tycker inte att det finns 
tid för planering vilket leder till negativ stress eftersom de ofta får gå in i barngrupper 
oförberedda. 

5.2 Faktorer som kan påverka stress 
De pedagoger vi talade med som kände sig stressade uttryckte i stora drag samma 
orsak till stress. De upplevde att de har för mycket att göra och inte tillräckligt med 
tid till att utföra allt på ett bra sätt. De ska vara på så många ställen i form av möten 
eller i pedagogisk verksamhet. De upplever att det inte får tid till att planera tiden i 
barnguppen vilket de anser är den viktigaste uppgiften i arbetet. Detta såg vi även i 
observationerna vi gjorde då pedagogerna hade olika former av möten på 
eftermiddagarna samt att de måste avbryta det som pågick för att lösa exempelvis 
konflikter bland eleverna. Vissa pedagoger hade även rastvakt vilket innebär att 
finnas till för eleverna på skolgården. Något som gör att de inte hinner slappna av 
mellan lektionerna eller aktiviteterna. Detta bidrar till att pedagogerna förlorar sin 
tid att koppla av vilket leder till att det känner sig stressade. Av de respondenter vi 
talat med känner fyra av fem att det är mer stressande nu än vad det har varit 
tidigare. De har alla olika teorier på vad det kan bero på. Kveli (1994) skriver och 
menar att skolans uppgifter och skyldigheter ständigt ökas. Likaså beskriver 
Andersson (1996) att det blir allt svårare att definiera lärarrollen eftersom hon anser 
att yrket mer blivit riktat åt ett socialt håll istället för en kunskapsinriktad roll. Hon 
menar att vikten har flyttats från kunskapsinlärning till elevvårdande aktiviteter och 
sociala förberedelser. Detta är vad pedagogerna i intervjuerna beskriver. Det är ofta 
socialt relaterade konflikter eller uppgifter som måste lösas vilket man gör under den 
tiden man ska ha sin rast, sin planeringstid eller under lektionstid. Detta var även 
något vi fick se under observationerna med tanke på att en pedagog var tvungen att 
lämna en klass för att gå till gymnastiksalen för att tala med en elev om konflikten 
som denne hade hamnat i. Blomkvist och Hasson (2004) beskriver vikten av 
återhämtning. När en människa har mycket aktiviteter och inte har tid för reflektion 
kan det leda till utmattning. Detta blir då negativ stress eftersom det tar skada på 
individen. När de kroppsliga systemen kraschar som de gör vid utmattning hjälper 
inte en god natts sömn utan det är en längre tid som krävs för återhämtning.  

5.3 Förebyggande åtgärder 
Alla respondenter i vår studie har olika sätt att varva ner och att förebygga stress på. 
Det är allt från den individuella stresshanteringen till den gemensamma hanteringen 
av stress. Samtliga tycker att det är viktigt att ha någon form av aktivitet utanför 
jobbet för att känna att man är ledig och gör något annat. De manliga pedagogerna 
understryker att de tycker att det är viktigt att inte ta med sig jobbet hem, vilket är 
lättare sagt än gjort när det gäller pedagogyrket menar de. De former av nedvarvning 
vi kunde se under observationerna var under rasten då pedagogerna talade om hur 
dagen varit hittills, där kunde vi se och höra hur de reflekterade med varandra. 
Liknande kunde vi se under arbetslagsträffen som vi observerade där varje pedagog 
fick möjlighet att reflektera över situationer som hänt mellan arbetslagsträffarna och 
de övriga gav stöd och förslag om så behövdes. Normell (2002) har konstruerat en 
modell (se s. 8) för att kunna utföra lärarrollen på bästa möjliga sätt. Hon menar att 
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man bör ha en tydlig gräns mellan det professionella och det privata i sitt liv. Det 
talar för precis som de manliga pedagogerna påpekar att man ska jobba klart på 
jobbet och vara ledig när man kommer hem. Hon menar även att man ska våga tala 
med kollegor runt om en och det var just det som vi såg under vissa raster och 
arbetslagsträffar.  

5.4 Arbetslagets betydelse i stressituationer 
Alla pedagoger som vi intervjuat och observerat har en positiv inställning till 
arbetslaget och ser det som ett stöd och ett verktyg. Samtliga pedagoger i vår 
undersökning ansåg att arbetslaget är tryggt att ha och de kände att de kunde vända 
sig till sina kollegor i stressade situationer. Pedagogerna tyckte inte att man inte 
skulle vara rädd att ta hjälp av sitt arbetslag när det behövdes. Dock tyckte de att det 
inte finns tillräckligt med tid för arbetslaget att ses så pass ofta som de skulle vilja. Vi 
fick tillfälle att delta på ett arbetslagsmöte och den första punkten på dagordningen 
var att varje pedagog fick berätta hur det hade det i dagsläget. Under den punkten 
reflekterade de över klassen eller klasserna beroende på vilken pedagog som talade. 
Alla fick den stund de behövde för att berätta hur just de hade det. Andersson (1996) 
talar om att respekt för varandra inom arbetslaget är viktigt, både som personer och 
som yrkesmänniskor. En förutsättning för att klara av jobbet är stödet från 
arbetskamraterna. Det bör vara mer samarbete med kollegor för att minska pressen 
och stressen. Det är viktigt att veta att man inte är själv som pedagog. Som pedagog 
måste man kunna prata med sina kollegor om både saker man lyckats med men även 
sådant som misslyckats. Arbetslaget bör ses som ett hjälpmedel inte en belastning. 
Den uppfattning vi har utifrån våra intervjuer och observationer än att de pedagoger 
vi observerat och talat med använder arbetslaget som en tillgång och resurs för att 
klara av sitt arbete på bästa möjliga sätt.   

5.5 Nyutbildade lärare 
De intervjuade pedagogerna kom med olika förslag på saker pedagoger kan tänka på 
första tiden i yrket. Några saker de tyckte var viktiga att tänka på var att inte ställa för 
höga krav på sig själv när man kommer ut i arbetslivet. De upplevde att de själva gjort 
det och att de ser många som gör det. De tror att man lätt blir överarbetad och 
stressad. Det är viktigt att inse innan man börjar yrket att som pedagog har man 
många uppgifter. Det är inte bara undervisning och att ta hand om en klass som ingår 
i arbetsuppgiften. Det är mycket socialt med föräldrar och barn som man måste jobba 
med. Det är många möten man ska delta i som kräver både mycket tid och energi. 
Paulin (2007) menar att de svåraste sakerna att hantera under den första tiden i yrket 
som pedagog är att organisera sin pedagogiska vardag i form av allt praktiskt arbete 
som en pedagog måste göra. En annan svårighet som Paulin beskriver är planering 
och speciellt långtidsplanring. Vidare anser hon att det är viktigt att få en bra start 
med eleverna och elevrelationerna, det kan vara svårt att veta hur man går till väga 
som ny pedagog.  
 
Respondenterna menar att det är viktigt att planera men samtidigt ha i baktanken att 
det inte alltid går som man har tänkt sig. Att kunna se sina misstag och inse att man 
inte hinner göra allt som man vill och har tänkt sig är en viktig egenskap att ha som 
pedagog menade en av de intervjuade. För att undvika stress och utbrändhet som ny 
pedagog tyckte de att det är viktigt att ha en eller flera fritidssysselsättningar för att 
kunna koppla av och koppla bort arbetet i möjligaste mån. Det är inte bara pedagoger 
som arbetar sin första tid bör tänka på det, utan alla pedagoger som jobbar inom 
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skola och omsorgen menar de. Normell (2002) menar att för kunna undvika så 
mycket stress som möjligt som ny lärare att det är bra att följa modellen (se s.8) som 
hon konstruerat för att utföra lärarrollen på bästa möjliga sätt, vilket innebär att man 
bör ha självkännedom, inse sina gränser, kunna skilja på den professionella rollen 
och den privata, och att inte vara rädd för att ta hjälp av andra däribland arbetslaget. 
Inom arbetslaget kan det vara bra prata om sina egna problem, idéer och dela med 
sig av sin erfarenhet. Det är viktigt att lyssna och stötta sina arbetskamrater, men det 
är också viktigt att kunna skilja på andras och egna problem. Det är viktigt att ta reda 
på vad som hör till min uppgift som pedagog annars är det lätt att det känns stort och 
krävande.  Fransson (2006) beskriver att nyutbildade pedagoger i vissa fall känner 
sig osäkra när det handlar om regler, normer, rutiner och olika klassrumssituationer. 
Hur dessa ska hanteras samt att de duger som pedagoger. Denna osäkerhet kan 
betraktas som en faktor till stress menar han.  

5.6 Samhällets faktorer 
Pedagogerna vi har talat med är alla överens om att det skett förändringar i 
samhället. De tycker att det har blivit mer och mer stress i samhället vilket också 
gäller skolans värld. Respondenterna tar upp olika saker som de har sett en 
förändring på. Bland annat upplever de att barngrupperna har blivit allt större. De 
jämför med hur det var förr då man kunde få tid för varje elev i gruppen eftersom de 
var ett mindre elevantal då. Nuförtiden anser de att det ofta är elever som är 
utåtagerande eller elever med särskilda behov som får uppmärksamheten, detta för 
att de kräver det. De barn som inte kräver uppmärksamheten får tyvärr inte lika 
mycket uppmärksamhet från vuxna. Vidare menar de att skolans arbetsuppgifter har 
förändrats under årens lopp. Idag så arbetar de mer med det sociala hos eleverna än 
vad de gjorde förr samt menar de att elevernas vardag har förändrats i dagens 
samhälle. Ofta är det båda föräldrarna som jobbar heltid vilket leder till att eleverna 
är i skolan eller på fritids under större delar av dagen. De tycker även att de vuxna 
idag har fler krav och måsten som de vill uppfylla och hinna med. Vidare menar 
respondenterna att det har blivit fler och fler uppgifter men inte mer tid vilket leder 
till en mer stressig tillvaro nu än det var förr. Under våra observationer fick vi 
bekräftat att elevgrupperna i de olika verksamheterna var stora. I klassrummen var 
det mellan 20-30 elever, varav ibland endast en pedagog fanns tillgänglig. Bland de 
klasser vi observerat kunde vi se att behovet av extra stöd fanns. Av vår tolkning kan 
detta bero på att skolans ekonomi inte räcker till. På fritids var det ungefär 40 elever. 
Utifrån vår observation kunde vi se att pedagogerna inte hann med att ha så många 
styrda aktiviteter. Detta på grund utav för stor elevgrupp samt för få pedagoger. 
Ellneby (1999) menar att pedagogens ansvar har ökat. Pedagogernas arbete är både 
mångskiftande och varierande. Andersson (1996) i sin tur menar att det har blivit allt 
svårare att definiera pedagogrollen. Mycket för att yrket har gått från 
kunskapsinlärning till en mer social orienterad riktning. Hon menar att fokus har 
flyttats från kunskapsinlärningen till en mer fostrande roll. Följderna av det kan 
betyda svårigheter i att separera lärarrollen emot till exempel föräldrarollen för både 
elever och pedagoger.  

5.7 Slutsats 
Slutsatsen av vår analys och vår egen tolkning är att pedagogerna upplever stress i 
olika situationer. Skolan är en instans där många människor möts och alla har olika 
stresstålighet. De respondenter vi intervjuat och observerat uttrycker olika faktorer 
som orsakar stress. Under våra intervjuer framkom det att pedagogerna anser att de 



Camilla Lindgren, cjn03005@student.mdh.se | Marina Stopar,msr03002@student.mdh.se 

32 

har fått för många uppgifter. Kraven på dem har ökat, elevantalet är för stort och 
miljön är inte anpassad för så många individer. Genom våra observationer kunde vi 
se att pedagogerna hade många uppgifter att utföra. Däremot upplevde vi att det inte 
fanns tid för reflektion. För att förebygga stress samarbetar respondenterna i 
möjligaste mån.  
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 
Det resultat vi har kommit fram till är att stress är en stor faktor inom pedagogyrket 
och skolan. Det är ingen som inte känner till begreppet stress och i stort sett alla har 
upplevt det på ett eller annat sätt. Utifrån våra intervjuer och observationer ser vi 
tydligt att det har skett en förändring när det gäller stress i dagens samhälle och 
skola. Vad det direkt beror på är svårt att sätta fingret på. De krav som ställs på lärare 
bestäms av förändringar vad gäller såväl uppdraget som grunderna för dess 
genomförande menar Carlgren och Marton (2000). Vidare beskriver de att lärarens 
arbete är både mångfacetterat och varierande. I vissa fall kan det orsaka 
konsekvenser av i form av höga ambitioner samt stress menar de.  Alla har vi olika 
definition på stress och hur den påverkar oss. 
 
I det moderna samhället är det inte bara arbetet och familjens vardag som ställer krav 
på oss. De stunder då vi har chans till återhämtning använder vi ofta till att hinna 
med fler aktiviteter. Vi skapar därmed fler krav istället för att vila.  Ett samhälle i 
ständig förändring ställer nya krav på både förmåga och prestation. Detta är något 
som fler av våra respondenter upplever. Vad bör vi som pedagoger tänka på för att 
inte skapa oro och ett dåligt klimat i skolan? Vi är väl medvetna om att 
pedagogen/den vuxne kring barnen påverkar respektive motverkar både sin egen och 
barns stress. Som lärarstudent eller nybliven pedagog är det viktigt att se olika 
faktorer som påverkar pedagogen och dess arbete menar Isberg (1996). 
 
En av de yrkesgrupper som har avgörande betydelse för vår framtid är pedagogerna. 
Det är pedagogerna som i mötet med vår framtid - barn och ungdomar - skapar 
energi i lärandet. Att ha grundläggande baskunskaper, insikter i samhällets 
bildningsarv och förmåga att lära nytt är oundvikliga färdigheter i det 
kunskapssamhälle som redan är här. Om barn och ungdomar ska lyckas i skolan 
beror i hög grad på pedagogerna. Pedagogen och dennes kompetens och förmåga är 
den enskilt mest avgörande faktorn för om en elev lär sig det den ska. En central 
utmaning i skolpolitiken är därför att se till att det finns professionella, kompetenta 
och engagerade pedagoger. Pedagogernas arbete fokuseras till stor del av flexibilitet i 
planeringstänkandet skriver Carlgren och Marton (2000). 
 
Maltén, (1995) menar att pedagogernas yrkesroll har förändrats i takt med övriga 
samhällsförändringar. Den gamla inställningen om pedagogyrket som ett levnadskall 
där undervisningen skulle bedrivas enligt givna och säkra metoder håller inte längre. 
Den centrala rollen för pedagoger är att undervisa elever men även att utöva en social 
fostran. Till detta arbete hör det till att planera, genomföra och utvärdera 
undervisningen menar Maltén.  Liknande beskrivningar som ges av Maltén har vi 
även fått bekräftat genom våra intervjuer och observationer. En pedagogs uppgifter 
är allt från att ge eleverna kunskap men också undervisning i det sociala samspelet. 
Alla barn ska ses individuellt i undervisningen, de ska ha en egen utvecklingsplan 
som ska skrivas och uppföljas.  
 
Vår studie visar att pedagoger idag har fått mer arbete på sitt bord. Detta understryks 
av den litteratur och forskning vi läst. Politikerna tar fler och fler beslut om vad som 
ska göras i skolan och hur det ska fungera praktiskt och att det genomförs läggs på 
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skolan och pedagogerna. Det är många pedagoger vi har stött på som har tappat 
gnistan när det gäller att vara lärare. En gång blev de lärare för att de brann för att 
lära ut, ge barn möjligheter, uppleva och forma en ny generation. Allt för många 
gnistor har idag slocknat för att uppgifterna och kraven blir allt fler och stödet som 
pedagogerna och skolan behöver inte alltid finns. Den hårdare regleringen av 
arbetstiden har exempelvis kraftigt minskat möjligheterna för pedagoger med små 
barn att förkorta barnens vistelsetid i förskolan genom att arbeta på kvällen. Ellneby 
(1999) menar att läraravtalet innebär en ökad reglering och minskade möjligheter att 
kombinera arbete och privatliv vilket naturligtvis påverkar den totala stressbilden. 
Både positiv och negativ stress är en del av livet, men den måste kompenseras med 
stunder och upplevelser utan stress. För att vi ska må bra behövs en balans mellan 
anspänning och avspänning.   
 
Något som framkom under flera tillfällen i vår studie var att det är många uppgifter 
att göra och i några fall flera verksamheter att vara i. Det var några som berättade att 
de ibland tog med jobbet hem. Kanske inte alltid bokstavligt talat men jobbet finns 
ofta i tankarna vilket gör att det kan vara svårt att slappna av. Genom resultatet i vår 
studie men också baserat på egna erfarenheter och iakttagelser ute i arbetslivet, är det 
som pedagog svårt att lämna jobbet på jobbet. Främst när det gäller de kvinnliga 
pedagogerna som vi intervjuat samt observerat. Detta gör att det kan vara svårt att 
återhämta sig menar de. Blomkvist och Hasson (2004) menar att återhämtning är 
otroligt viktigt för att inte nå en utmattningsfas. Det är nog så viktigt att se till att få 
ordentlig sömn, rätt matvanor, riktigt med vitaminer och mineraler och dessutom 
motionera.   
 
Pedagogyrket ska vara ett yrke som innebär stora möjligheter såväl professionellt 
som personligt. Den centrala frågan idag är vad som ligger i lärarens yrkesansvar. 
Föräldrar har rätt att förvänta sig en inlärningsmiljö för sina barn som inte i första 
hand är anpassade till ett snart svunnet industrisamhälle utan till dagens kunskaps- 
eller tjänstesamhälle. I detta perspektiv utvecklas pedagogrollen, pedagogyrkets 
professionaliseras, metoder förbättras och yrket kommer än mer att baseras på 
pedagogisk vetenskaplig grund. Schemaläggning för arbetslag syftar till att 
åstadkomma en bra arbetsmiljö för både elever och lärare. För att ge alla så bra 
chanser som möjligt att arbeta utifrån varje individ krävs ett bra samarbete i 
arbetslaget. Genom ett väl fungerande arbetslag kan många elevers olika behov för 
inlärning tillgodoses, förbättra dialogen mellan elever och lärare och även skapa bra 
arbetsdagar för både lärare och elever. Ett gott samarbete kan skapa bra 
förutsättningar för tema och projektarbeten och förverkliga en skola utan timplan. 
Skolan behöver uppnå en mindre stressad miljö för både lärare och elever, bättre 
måluppfyllelse där fler elever når godkänt i alla ämnen, mer studiemedvetna elever, 
tydliggjorda mål som eleven ska uppnå och ökat samarbete mellan ämnena. Vid 
schemaläggningen är det viktigt att arbetsdagarna utformas bra och ger ett lagom 
tempo. Arbetsdagen ska vara rimlig så att man hinner med sina uppgifter. Alla 
lärarens uppgifter är väl definierade i en uppdragsplan samt schemalagda i ett 
veckoschema. Lektionerna bör vara så pass långa att lärarna och eleverna vet att de 
hinner ha en bra dialog med varandra, om bl.a. de individuella utvecklingsplanerna 
som alla elever ska ha. Detta gör att eleverna blir mer medvetna om sina behov och 
bättre kan disponera sin tid. Schemat skapar således arbetsdagar som är mindre 
stressiga och mer harmoniska beskriver respondenterna. 
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Genom att genomföra organisatoriska förändringar kan förutsättningarna för att 
bedriva ett bra arbete som pedagog förändras. Det skapar mindre frustration och 
mindre stress, vilka är två faktorer som gör att pedagoger hoppar av yrket. Paulin 
(2007) beskriver hur de nyblivna pedagogerna ibland har svårigheter i situationer 
som bl.a. kräver social kompetens. I sin avhandling beskriver hon konflikthantering, 
samarbete med elever samt med kollegor och föräldrar som en svårighet bland de 
nyblivna pedagogerna. Förutsättningarna för att arbetet ska fungera beror inte endast 
på den enskilda pedagogen det är även viktigt med en produktiv 
arbetslagsorganisation menar hon. 
 
De flesta pedagoger i vår studie känner en viss form av stress i yrket. Det största 
stödet hittar många pedagoger i sitt arbetslag, på grund av det så är det otroligt 
viktigt att tiden för arbetslagen finns. Arbetslaget är en trygg grupp där man kan 
diskutera sina bekymmer och det kan även fungera i förebyggande syfte när det gäller 
elever och stress. En annan viktig faktor som hör ihop med de ovanstående är den 
ekonomiska synvinkeln. Som det ser ut idag så är ekonomin styrande för många 
skolor. Hur det ska se ut på en skola allt från hur mycket personal som finns, hur 
stora klasser det ska vara, material, lokaler och mycket annat. Pedagogerna vi 
intervjuat menar att det är många elever som är i behov av särskilt stöd men som 
tyvärr inte få det för att pengar inte finns för att ha resurser i klasserna. Istället löser 
man det genom att lägga på dessa uppgifter på annan personal t ex fritidspedagoger.  
 
Resultatet av intervjuerna samt av observationerna i vår studie och om vi ser till oss 
själva visar att vi alla har vårt eget sätt att hantera stress på. Alla har vi även egna 
metoder för att varva ner på. En bra metod för att motverka stress inom läraryrket är 
att vända sig till sitt arbetslag. Genom att bara få ventilera om vad man genomgått 
under en dag eller en vecka kan göra mycket för att man ska kunna varva ner. Det är 
också viktigt att tala med andra pedagoger som förstår arbetsuppgifterna och 
uppdraget som pedagogerna arbetar med.  

6.2 Slutsats  
Slutsatsen av vår studie är att fyra av fem respondenter känner sig mer stressade idag 
än vad de gjort tidigare i yrket. Det grundar sig mycket på utvecklingen som ständigt 
sker både i samhälle och skola. Kraven som ställs på pedagogerna ger ibland känslan 
av otillräcklighet.  Inom alla yrken finns olika former av stress och stress i lagom 
mängder kan vara bra för oss. Det kan göra oss effektivare, uppmärksamma och 
positiva. Detta gäller även läraryrket, men tyvärr har den negativa stressen tagit över 
allt mer inom skolans värld. Lärare är stressade av alla krav som ställs på dem, de 
ekonomiska nedskärningarna, barn som blir stressade för att de känner av lärarnas 
stress. Arbetslaget är en viktig resurs för oss lärare och det är viktigt att ta vara på 
det. 

6.3 Förslag på vidare forskning 
Studien lämnar flera väsentliga aspekter osagda. Stress är ett ämne som blir allt mer 
aktuellt inom skolan och samhället. Vår studie vidrör några perspektiv vilket kan 
undersökas närmare än det som presenteras.   
 
Elevperspektiv: Skolans uppgift är att sätta eleven i centrum och man kan undersöka 
närmare om det finns faktorer som inverkar på stress bland elever.  
 



Camilla Lindgren, cjn03005@student.mdh.se | Marina Stopar,msr03002@student.mdh.se 

36 

Genusperspektiv: En aspekt kan vara att se närmare på om det finns skillnader 
mellan kvinnliga och manliga pedagogers stressfaktorer.  Det är en intressant aspekt 
att forska vidare för att se om man kan dra några generaliserade slutsatser i olikhet 
och i så fall vilka det kan vara.  
 
Historisktperspektiv: Hur har pedagogernas yrke förändrats genom tiderna.  Om så 
är fallet vad har påverkat förändringen. En annan del att fördjupa sig i när det gäller 
historik är att forska i pedagogerna undervisningsformer och hur dessa påverkat 
situationen för pedagogerna.  
 
Ekonomiskperspektiv: Det kan vara allt från pedagogernas löner till organisations 
frågor. Den politiska infallsvinkeln kan vara intressant att fördjupa sig i, för att få en 
bredare bild i hur samhällsutvecklingen kan leda till stress för den enskilda 
pedagogen.      
 
Vår undersökning gjordes endast på en skola där ett fåtal pedagoger deltog. Därmed 
kan vi inte dra några övergripande slutsatser när det gäller stress hos pedagoger idag. 
Med en större undersökning där fler pedagoger samt skolor är involverade kan en 
mer regelrätt och översiktlig bild av ämnet ges.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

• Vad betyder begreppet stress för dig? 
 

• Vad innebär ordet stress för dig personligen? 
 

• Finns det faktorer i samhället som påverkar lärarna i riktning mot ökad stress? 
 

• Förknippar du några specifika uppgifter i läraryrket med stress? 
 

• Hur yttras stress i läraryrket? 
 

• Hur hanterar man arbetet för att undvika att hamna i stress? 
 

• Tänker du på vilka åtgärder du kan använda för att förebygga den egna 
stressen? 

 
• Vilka stressrelaterade misstag är vanliga att begå som ny lärare? 

 
• På vilket sätt är arbetslaget ett stöd i stressade situationer? 

 
 


