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Styr arbetsrelaterad stress samspelet mellan lärare och elever i behov av särskilt 
stöd?

Jessica Lindén och Ann-Charlotte Linder Tibblin

Lärare får allt svårare att orka med sitt arbete. De som drabbas värst är 
elever i behov av särskilt stöd. Dessa elever är extra resurskrävande 
och lärarna får  svårt  att  mäkta med eleverna i  den arbetsrelaterade 
stress de känner idag. Syftet med denna studie var att undersöka hur 
arbetsrelaterad  stress  styr  lärarnas  bemötande  av elever  i  behov av 
särskilt stöd. En enkätundersökning med 119 deltagande lärare från tio 
grundskolor  i  mellansverige utfördes.  Enkäten bestod av frågor  om 
arbetsrelaterad stress och hur denna styr lärarnas bemötande av elever 
i  behov  av  särskilt  stöd.  Resultatet  visade  att  det  inte  var  den 
arbetsrelaterade  stressen  som  avgjorde  bemötandet,  utan  samspelet 
mellan lärare och elever. Validiteten i undersökningen skulle öka om 
undersökningen koncentrerat sig på lärare som arbetar eller har arbetat 
med elever i behov av särskilt stöd.

Keywords: teachers  health,  stress,  behavior,  disorders,  student 
interactions

Inledning

Skolan har en betydelsefull roll för elevernas psykiska välbefinnande (Bizumic, Reynold, & 
Turner,  2009;  McCarthy,  2009).  Skolans  uppgift  är  att  stötta  elevens  utveckling  och 
socialisation  (Carbonneau  &  Vallerand,  2008;  Kern,  Hilt-Panahon,  &  Sokol,  2008;  Ray, 
Henson, & Schottelkorb, 2008). I skolan får eleven ofta en stor del av sin sociala träning, och 
får lära och träna sig i att bli en högfunktionell vuxen.

McCarthy  (2009)  menar  att  skolan  står  för  70  %  av  barnens  emotionella 
beteendeutveckling och resterande står barnens hemmiljö för. Även om eleven får stöttning 
och ändrar sitt beteende i klassrummet visar studier på att läraren bibehåller sin syn som den 
tidigare har skapat om eleven. Tålamodet är mindre mot de elever som betett sig störande än 
vad det är mot de övriga eleverna. Detta kan leda till en stressfylld relation mellan lärare och 
elev (Ray et al., 2008). Det har kommit fram att om läraren har flera krävande elever i sin 
klass blir det mer stressigt för läraren (McCarthy, 2009).

Skolan, och då även läraren, har som uppgift att fostra, visa omsorg och kunskapsförmedla 
till eleverna, vilka är stora uppgifter. Att fostra innebär att läraren ska hjälpa till att forma 
eleven att följa de regler och normer som finns i samhället idag. Att visa omsorg handlar om 
att  hjälpa de elever som har det extra jobbigt, som blir  mobbade eller  som är i behov av 
särskilt stöd. Att kunskapsförmedla innebär att läraren ska hjälpa eleverna att få den kunskap 
som krävs för att uppnå lärandemålen för årskursen, och som senare också hjälper eleverna att 
bli funktionella vuxna i samhället. För att läraren och skolan ska lyckas med sina uppgifter 
gäller det att läraren och eleven har ett gott samspel. Samspelets art bestäms av hur läraren 
och eleven bemöter varandra. Genom ömsesidig respekt blir bemötandet bra och det skapar 
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därmed bättre förutsättningar för eleven (Landahl, 2006). 
Elevens beteende avgör bemötandet från läraren. Responsen som läraren i sin tur ger till 

eleven  påverkar  hur  eleven  kommer  att  bete  sig  i  klassrummet  (Gadeyne,  Ghesquiêre, 
Onghena, 2006; Ray et al., 2008).  Lärarens bemötande av eleven styrs även av hur mycket 
läraren tror  på elevens  förmåga,  liksom att  lärarens  attityd till  eleven har  en inverkan på 
beteendet i klassrummet (Sherman, Rasmussen, & Baydala, 2008). Ray et al. (2008) tar upp 
betydelsen av lärarens bemötande av eleven. Det blir svårare för eleven att lyckas om det 
finns en konflikt mellan lärare och elev. Har eleven en positiv relation med läraren ger det en 
god effekt på elevens sociala och akademiska resultat.

Idag ser lärare ofta att elevers beteendesvårigheter hänger ihop med deras personlighet. Det 
tas lite hänsyn till hur miljön ser ut runtomkring eleven. Lärarna tror inte att de kan påverka 
elevernas  beteende  och  skyller  istället  på  elevens  funktionshinder.  Därmed  skapas  få 
förutsättningar till förändring (Kern et al., 2008). Elevens beteende påverkas av hur läraren 
bemöter  denne. (O’Donnell,  Lambert  & McCarthy,  2007).  Andra förklaringar  som ges  av 
forskare är att bristande feedback från ledningen har en inverkan i hur läraren handskas med 
eleverna. Bristen på stöd, att läraren måste hålla igen på sin reaktion och tänka på vad den 
säger leder till att läraren känner sig isolerad, tvivlar på sina kunskaper samt förmågan att lära 
ut  innehållsrikt  (Axup  &  Gersch,  2008).  Stressen  hos  läraren  ger  en  känsla  av  att  vara 
oförmögen att emotionellt och fysiskt orka ge eleven de förutsättningar den behöver för att 
klara  av  sina  studier  (Grayson  &  Alvarez,  2008).  Ungdomar  som  har  emotionella  och 
beteendesvårigheter har den sämsta utbildningen, beteendet och sociala förutsättningarna av 
alla funktionshindrade när de blir äldre (Jones & Chronis–Tuscano, 2008; Kern et al., 2008). 
Detta  bygger  forskarna  på  att  betygen är  lägre,  avhopp från  studier  är  vanligare  och  vid 
jämförelser  hur  bra  ungdomar  med  emotionella  problem  har  lyckats  med  olika 
kompetenstester  har  forskare  kommit  fram  till  att  barn  med  emotionella  och 
beteendesvårigheter inte har samma förutsättningar som barn med andra funktionshinder. Här 
är samspelet mellan lärare och elev viktigt. Genom ett gott samspel ökar chansen att eleven 
kan lyckas med att få bättre betyg och bättre förutsättningar för högre studieresultat (Kern et 
al., 2008).

Problemen i skolan utvecklas ofta i tidig ålder och märker man det inte från början kan 
eleven få en negativ upplevelse av lärare som bemöter dennes beteende. Alla barn har behov 
av socialt, beteendemässigt och emotionellt stöd (Conroy & Sutherland, 2009). Conroy och 
Sutherland menar att mer vikt behöver läggas på de barn som har störst behov av extra stöd. 
Kontexten har en inverkan på barnets beteende och av den anledningen är det viktigt att man 
tar  hänsyn till  miljön som omger barnet.  Om behoven av stöttning finns ska miljön som 
omger  eleven  ge  ett  stabilt  stöd  skapad  för  varje  elevs  behov.  Systemet  måste  arbeta 
systematiskt på ett sätt där alla inblandade parter blandas in där behovet finns för att kunna 
vara effektivt  för elevens skull  (Kern et al.,  2008). Ju tidigare man upptäcker ett  hinder i 
utbildningen  för  eleverna,  ju  tidigare  kan  man  sätta  in  stöd  som  ger  ett  ökat  resultat  i 
framtiden. En del av systemet är kontakten med föräldrarna. Ett samspel mellan skola och 
familjen ökar möjligheterna för eleverna att utvecklas (Conroy et al., 2009; Jones et al., 2008).

Förr satte man barn med olika emotionella svårigheter i enskilda, mindre klasser. Detta 
resulterade inte i att det blev bättre för de eleverna, utan samma svårigheter uppvisades, som 
när de befann sig i de stora klassrummen. Forskare har gjort individuella intervjuer med lärare 
där det har framkommit att de som arbetar med dessa barn, tror att alla skulle kunna gå i en 
vanlig klass om rätt stöttning och hjälp ges till eleven (Kern et al., 2008). 

Lärarna  ägnar  mer  tid  på  att  svara  på  elevernas  negativa  beteende  än  på  det  positiva 
beteendet (Jones et al., 2008) även om missförstånd kan vara den bakomliggande orsaken till 
elevens beteende.   De upprepade försöken att få läraren att reagera kan handla om olika mål, 
som att  eleven  vill  ha  uppmärksamhet  från  läraren.  Orsaken  kan  vara  att  eleven tidigare 
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misslyckats  i  relationer  till  andra  och  därför  vill  känna  att  den  tillhör  övriga  klassen. 
Ytterligare en förklaring kan vara att eleven kan ha svårt att bearbeta sina känslor och lägger 
ansvaret på läraren, som läraren inte klarar av att bearbeta. Läraren klarar helt enkelt inte av 
att bemöta elevens uppmärksamhetssökande beteende (Axup & Gersch, 2008).

Olika  studier  har  gjorts  där  det  har  testats  alternativa  metoder  att  bemöta  elever  med 
särskilda behov. Forskare har funnit att viljan hos lärarna finns att kunna bemöta eleverna 
positivt, men att det inte får vara tidskrävande metoder (Sherman et al., 2005). Läraren gör då 
egna lösningar som fungerar för tillfället och förlitar sig på att andra tar hand om det upplevda 
problemet som psykologer, medicin eller att ta ut eleven från klassrummet vilket inte alltid är 
bra för eleven (Kern et al., 2008). Positiv klassrumsmiljö kan vara en stor stöttning i elevens 
sociala utveckling, beteende och emotionellkompetens, därför måste man lära läraren att möta 
elevens behov. Exempel kan ges när det gäller barn med emotionella problem där utrymme 
krävs för att ge feedback, belöning och möjlighet till att svara läraren om något har hänt och 
att det finns fasta regler i klassrummet. Regler och struktur i ett klassrum är bra för alla barn i 
deras behov av att ta in ny kunskap (Conry et al., 2009)

Elever i behov av särskilt stöd

Skolan ska vara till för alla, och idag ska alla elever ha individuella läroplaner, utifrån sina 
förutsättningar. Detta ställer krav på lärarna, då alla elever ska inkluderas i undervisningen. 
Alla elever är unika individer, och därför kan fler olikheter än likheter ses mellan dem. Många 
elever behöver extra stöd i undervisningen på grund av till exempel dyslexi, dyskalkyli, CP-
skada eller någon form av neurotiskt syndrom som ADHD, Asperger eller Damp (Nilholm, 
2006).
Mottot för skolan är ”en skola för alla”, och därför finns allt fler elever i behov av särskilt stöd 
i den vanliga undervisningen. Många av dessa elever gick i specialklasser tidigare, men nu 
ska de inkluderas i  den vanliga undervisningen.  Det  finns många argument  för och emot 
inkludering av dessa elever. Några argument för inkludering är att ”vanliga” lärare klarar av 
att undervisa ”elever i behov av särskilt stöd” och elever ”i behov av särskilt stöd” skiljer sig 
inte  på  något  avgörande  sätt  från  andra.  De  motargument  som  finns  är  till  exempel: 
”Speciallärare har specifika kompetenser för att undervisa barn med olika typer av problem” 
och ”Barn kommer tillbaka när de är mogna för det”. Forskarna är inte överens om vilket som 
är bäst för dessa elever, men de är överens om att alla elever har rätt till lärare som klarar av 
att undervisa och överföra sin kunskap till eleverna (Nilholm, 2006).

Stress

Många forskare  har  försökt  ta  reda  på  vad  stress  egentligen  är,  eftersom stress  är  något 
subjektivt och betyder olika för olika individer. Den kanadensiske forskaren Hans Selye, som 
var verksam på 1940-talet var den som först myntade begreppet stress. Ända sedan Selyes tid 
har ämnet varit kontroversiellt, och många forskare har försökt komma fram till vilka faktorer 
det är som skapar stressen (Socialstyrelsen, 2003).

Under 1970-talet märkte forskare att olika faktorer påverkade olika individer stressmässigt. 
Forskarna kunde inte säga att vissa faktorer påverkade alla, utan kom istället fram till att det 
sällan är påfrestningen i sig som är den utlösande faktorn, utan hur individen klarar av att 
hantera påfrestningen utifrån vilka medel och vilka erfarenheter individen har. Den definition 
av stress som forskarna kunde komma fram till var ”stress är organismens reaktion på obalans 
mellan  belastningar  som  den  utsätts  för  och  de  resurser  den  har  för  att  hantera  dessa” 
(Socialstyrelsen,  2003).  Den  definitionen  visar  att  stress  är  något  subjektivt,  och  att  alla 
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individer  inte  reagerar  likadant  på  samma  stressfaktorer  (Socialstyrelsen,  2003).  Aaron 
Antonovsky (1987/2005) menar att ett antagande som att ”stressorer i sig är av ondo” är rena 
överdrifter. Antonovsky menar istället att ”hög grad av stressorer tillsammans med en hög 
grad av socialt stöd är hälsofrämjande” (s. 97). 

Antonovsky (1987/2005) menade att all stress inte är skadlig. Finns det bra support från 
omgivningen, till exempel från kollegor, kan stressen istället vara något som upplevs positivt. 
Om denna support  inte  finns,  börjar  stressen  istället  upplevas  som en  börda,  och blir  en 
negativ upplevelse. Arbetsrelaterad stress kan därför kort beskrivas som dålig arbetsmiljö för 
den drabbade, vilken påverkar individen negativt i sin yrkesroll. Denna miljö påverkar inte 
individen enbart på arbetsplatsen, utan kan även komma att påverka individen i privatlivet.

Olika delar av arbetsmiljön bidrar till  arbetsrelaterad stress på olika sätt.  Maslasch och 
Leiter  (2000)  delade  in  arbetsmiljön  i  sex  olika  kategorier.  Kategorierna  var  bland  annat 
upplevelse  av  rimlig  arbetsbelastning,  upplevelse  av  kontroll  över  arbetssituationen  och 
upplevelse av att bli sedd och adekvat belönad. Så länge upplevelserna i de olika kategorierna 
är genomgående positiva är individen nöjd med sitt arbete. När någon av kategorierna inte 
upplevs  som  positiv  finns  risk  att  individen  även  upplever  en  eller  flera  av  de  andra 
kategorierna också som negativa. En negativ känsla i kroppen kan lätt sprida sig till andra 
upplevelser,  som  från  början  kanske  inte  upplevdes  som  särskilt  stressande.  Då  blir 
upplevelsen stress, en negativ känsla som även kan tas med hem och upplevas i privatlivet. 
Individen har kommit in i den negativa spiralen och riskerar att så småningom  nå utbrändhet, 
om den här spiralen inte kan brytas (Svenska psykiatriska föreningen, 2001).

I en broschyr utgiven av 15 EU-länder (däribland Sverige) kan man läsa att det finns fler 
orsaker  till  stress  än  de  ovan  uppräknade.  Här  tar  man  även  med  faktorer  som  otrygga 
anställningsförhållanden, inget varaktigt arbete, utsatt för fördomar om ålder, kön, ras, etnisk 
tillhörighet eller religion och ingen möjlighet att använda sina kunskaper eller färdigheter på 
ett  effektivt  sätt.  Alla  dessa  faktorer  påverkar,  inte  en  och  en,  utan  flera  tillsammans. 
Europeiska kommissionen definierar arbetsrelaterad stress som

   en rad sammanhängande emotionella, kognitiva, beteendemässiga och 
fysiologiska  reaktioner  på  negativa  och  skadliga  aspekter  i  arbetet, 
arbetsorganisationen  och  arbetsmiljön.  Det  är  tillstånd  som 
kännetecknas av stor anspänning och ångest och ofta en känsla av att 
inte klara av situationen (2002, s. 9).

Det är alltså flera olika aspekter som gemensamt påverkar individen att uppleva stress. All 
stress är inte negativ och skadlig. Om individen känner att de får uppmuntran och att de själva 
har möjlighet att påverka sin situation, kan stressen istället vara något positivt och mer av en 
utmaning (Europeiska kommissionen, 2002).

Stressen kan förebyggas genom olika åtgärder. Åtgärderna kan till exempel vara att det 
sociala nätvärket stärks och att en skälig lön för arbetet utbetalas (Europeiska kommissionen, 
2002).

Samspel mellan lärare och elever

I skolan får barnen träna på sociala interaktioner, samtidigt som de arbetar med det essentiella 
i undervisningen. För många elever är detta den viktigaste källan till socialisation (Crosnoe, 
Johnson, & Elder Jr, 2004). Crosnoe et. al (2004) menar att individers beteende är beroende 
av relationer med andra individer, men att dessa relationer är platsbundna. Elevers beteende är 
till exempel beroende av relationen till lärare och andra elever och det beteende som kommer 
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ur dessa relationer är bundna till skolans arena. Många unga individer saknar relationer över 
generationsgränserna menar Crosnoe et. al (2004), och dessa relationer kan relationen mellan 
lärare och elev väga upp till.  Genom en positiv relation mellan lärare och elev kan också 
elevens prestationer i skolan stärkas. Lärarna fungerar som mentorer för eleverna och därmed 
kan en positiv relation till eleverna gynna elevernas lärande, vilket på sikt ökar möjligheterna 
att höja betygen (Crosnoe et. al, 2004).

Tidigare studier har visat att en positiv relation till läraren kan hjälpa aggressiva elever till 
ett bättre beteende. Tidigare har forskarna tittat på föräldrar-barn relationer, men nu ser man 
tydliga tendenser till att aggressiva elever som har stort förtroende för en lärare, beteer sig på 
ett mer postivt och mindre aggressivt sätt. Barn som redan under förskolan etablerat en god 
relation  till  personalen,  blir  mindre  aggressiva,  får  bättre  resultat  i  skolan  och  får  bättre 
studiedisciplin (Meehan, Hughes, & Cavell, 2003). Meehan et. al (2003), menar att aggressiva 
barn oftare har en sämre relation till sin mamma, med många konflikter, och att dessa barn får 
mindre värme och inte lika ofta involveras i familjeaktiviteter.  Barnen blir av dessa faktorer 
socialt och beteendemässigt inkompetenta, men med hjälp av skolan och relationen till lärarna 
skapas förutsättningar för dessa barn till att bli sociala individer.

Lärarnas upplevelse av stress

Skolmiljön ändras hela tiden och lärarna drabbas av nedskärningar, får mer ansvarsområden 
som administrationsarbete och större klasser. Som tidigare nämnts har kontexten en betydelse 
för  hur  lärarna  klarar  av  att  handskas  med  stresskänslan  Men  även,  menar  forskare,  att 
individuella  krav  är  en  större  orsak  till  att  lärarna  känner  sig  stressade,  än  av  miljön 
(O’Donnell et al., 2007).

Enligt McCarthy (2009) har synen och klimatet i skolan en inverkar på hur lärarna mår och 
styr  känslan  av  stress.  Även upplevelsen  av  att  kunna påverka  sitt  arbete  och  individens 
självkänsla har en stor roll i hur man hanterar sina upplevelser. Den upplevda maktlösheten att 
inte kunna påverka sin arbetssituation och bristande resurser kan leda till försämrad hälsa och 
är  en  av  de  största  prediktorerna  för  utbrändhet  (Bizumic  et  al.  2009;  McCarthy,  2009). 
Studier på stress har gjorts inom andra yrkesområden som är liknande lärares, där forskarna 
inte finner samma stora problematik kring utbrändhet som hos denna yrkesgrupp (Kern et al., 
2008). Forskarna tror att förklaringen kan ligga i hur lärarnas coping strategier är  när det 
gäller  att  hantera  de stressade situationer  de har utsatts  för (Kern et  al.,  2008; McCarthy, 
2009).  Studier  har  visat  att  lärarnas  coping  strategier  är  tillfälliga,  vilket  betyder  att  man 
hanterar det uppstådda problemet utan att ta hänsyn eller fördjupa sig i var problemet bottnar 
(Axup & Gersch, 2008).

Enligt studier från Hong Kong har man fått fram att lärare blir stressade av kontrollen från 
rektorerna, det dagliga lärandet och föräldrarnas press på läraren att de tar hand om deras 
barn, leder till en stressad situation och är en bidragande orsak till att lärarna blir utbrända 
eller  får  sömnproblem (Jin,  Yeung, Tan,  & Low, 2008).  Forskarna menar att  när personer 
utsätts för långvarig stress drabbas individens hälsa. De dagliga konflikterna, med elevernas 
uppmärksamhetssökande, kan leda till att man ger upp emotionellt och professionellt (Axup & 
Gersch, 2008).    

Upplever inte lärarna att arbetet är viktigt är det lätt att de blir utbrända vilket kan leda till 
att läraren utvecklar en negativ attityd emot arbetet och mot eleverna. Det blir en konflikt för 
läraren  med  att  individen  upplever  en  lägre  känsla  av  att  man  inte  har  kompetens  och 
personliga krav krockar med varandra (Axup & Gersch, 2008; McCarthy, 2009). För att klara 
av upplevelserna och konflikterna underlättar det om läraren känner en passion för sitt yrke. 
(Carbonneau & Vallerand, 2008).
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Genom  att  se  över  det  administrativa,  ge  stöd  i  klassrummet  till  lärarna  och  tidigt  i 
lärarutbildningen  ge  verktyg  för  olika  copingstrategier  att  hantera  stressade  situationer  i 
klassrummet, skulle underlätta arbetet och välmående inom denna arbetsgrupp. Studier visar 
att det finns en skillnad i hur läraren klarar av att hantera stress, beroende på hur länge läraren 
har arbetat på skolan. Ju längre läraren har arbetat, ju större risk för utbrändhet (McCarthy, 
2009).

När en omstrukturering sker i en organisation eller grupp kan en individ, medlem, påverkas 
både positivt eller negativt. Det som är säkert är att det har en inverkan på personen på flera 
sätt  (Bizumic  et  al.,  2009).  Enligt  Bizumic  et  al.  (2009)  har  det  nya  som  sker  inom 
organisationen betydelse för hur individen beter sig och har inverkan på hur individens attityd 
ändras till ett objekt, händelser eller situationer. Stöd från kollegor och chefer kan stärka eller 
minska upplevelserna av svåra situationer. I skolmiljön har det en viktig roll om hur lärarens 
kollegor har för attityd på händelser, det kan leda till att upplevelserna eller synen ändras hos 
den enskilda läraren hur mycket den tolererar, attityden (Bizumic et al.,  2009; Kern et al, 
2008; McCarthy, 2009) och upplever elever med bland annat störande beteende etc. (Kern et 
al., 2008).  I en skolmiljö finns det flera olika aspekter att ta hänsyn till, regler som ska följas 
och  krav  som  styr  lärarnas  beteende  (Bizumic  et  al.,  2009).  Lärarna  utsätts  för  daglig 
utmaning från olika håll som administration och disciplinproblem med elever (Bizumic et al., 
2009; Carbonneau et al., 2008; McCarthy, 2009). Både lärarna och eleverna styrs av ramar 
som omger dem, samt att vardera medlemmen har individuella och gemensamma mål som ska 
uppnås (Bizumic et al., 2009). Undersökningar har gjorts kring att lärarna är stressade och 
förklaringar är att det är administration, klassrumsmiljön eller lärarens attityd kring läraryrket 
som är bidragande orsaker till att lärarna upplever sig stressade. Studier har även gjorts när 
det gäller bemötande av elever med emotionella svårigheter där stress har en inverkan i hur 
läraren klarar av att handskas med elever med olika svårigheter. Förklaringarna är att det blir 
svårare för lärarna att bemöta individuella behov när de är stressade och förklaringen läggs på 
läraren och hur attityden ändras mot eleven. Även klasstorleken har en inverkan på hur läraren 
beter sig och ansvar som läggs på elevens bemötande spelar en stor roll i hur lärarna handskas 
med  problematiken  som kan  uppstå  kring  elever  med  särskilda  behov.  Att  lärarna  är  en 
stressad  yrkesgrupp  förklarar  forskarna  med  att  det  finns  en  trevägs  problematik  mellan 
skolledning, lärare och elev (Axup & Gersch, 2008).

Syfte och frågeställningar

Syftet  med denna studie  är  att  undersöka hur  arbetsrelaterad  stress  och samspelet  mellan 
lärare och elever kan styra lärarnas bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Tidigare 
forskning  visar  att  lärarna  är  stressade  och  orsaker  till  deras  stress  är  bland  annat 
administration,  klassrumsmiljö  eller  lärarens  egna  attityder  till  yrket.  Även nedskärningar 
inom lärarkåren och fler administrativa uppgifter upplevs som stressande av lärarna. Studier 
har också visat att lärarna har svårare att bemöta elever i behov av särskilt stöd, när de är 
stressade. Man har studerat stressens generalitet hos läraren och hur det kan styra deras sätt att 
bemöta eleverna i klassrummet. Det som saknas, och som tas upp i studien, är att se samspelet 
mellan  lärare  och  elev  och  hur  den  arbetsrelaterade  stressen  kan  påverka  samspelet  dem 
emellan. I tidigare studier har det fokuserats på elevens perspektiv och hur denne påverkas av 
stressen i skolmiljön. Här är det lärarens situation vi belyser och hur dennes arbetsrelaterade 
stress påverkar samspelet mellan eleverna, och framför allt bemötandet av elever i behov av 
särskilt stöd.

För  att  besvara  syftet  ställdes  två  frågeställningar:  (1)  kan  lärarens  upplevelse  av 
arbetsrelaterad stress styra bemötandet av elever i behov av särskilt stöd?, (2) kan samspelet 
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mellan lärare och elev styra bemötandet av elever i behov av särskilt stöd?

Metod

Deltagare

I studien användes ett tillgänglighetsurval bland skolor i mellansverige, som tillfrågades om 
de kunde ta emot enkäter rörande arbetsrelaterad stress hos lärare och hur denna styr deras 
bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Av de 16 grundskolor som tillfrågades var det 6 
stycken som avböjde att delta i undersökningen. 300 enkäter delades ut, varav 119 enkäter 
kom tillbaka. Av de enkäter som kom tillbaka var det tolv enkäter om inte kunde användas på 
grund av internt bortfall. Av de 107 fullständiga enkäterna var det 73 kvinnor (M = 42.6 år, 
SD = 10.9) och 34 män (M = 46.7 år, SD = 12.7). Åldern fördelades mellan 23 och 66 år (M = 
43.9 år,  SD  = 11.6).  Verksamhetsåren var bland lärarna 0-41 år (M = 14.5 år,  SD = 11.7). 
Tillfrågade lärare arbetade i årskurs 1 till 9. 
    Ett externt bortfall på 181 enkäter blev det. Detta på grund av att dessa enkäter aldrig 
fylldes i ute på skolorna.

Material

Undersökningen gjordes  genom en standardiserad enkät  med en femgradig likertskala  där 
svarsalternativen gick från vänster till höger och 1 stod för instämmer helt och 5 instämmer 
inte alls. Frågeformuläret delades in i två områden där det ena var avsett att mäta lärarens 
arbetsrelaterade stress. För att få reda på det, användes matrisfrågor från DASS (Depression 
Anxiety,  Stress  Scales),  ett  frågeformulär  som  mäter  depression,  stress  och  oro 
(http://www.psy.unsw.edu.au) där 6 utvalda frågor ställdes, som ”Jag upplever att jag har svårt 
att hinna planera mitt arbete” och ”Jag upplever att jag inte kan påverka min arbetssituation”. 
Dessa frågor bildade ett batteri som mätte stress. Högsta möjliga poäng var 5,0 och lägsta 
möjliga poäng var 1,0. Stressfrågornas batteri fick ett medelvärde på 3,7. Även demografiska 
frågor som kön, ålder,  antal  år individen arbetat  inom skola,  samt vilken anställningsgrad 
denne hade fanns med. Svarsalternativen från DASS anpassades från en fyrgradig skala, till 
en femgradig, för att det skulle instämma bättre överens med enkätens andra delar, samt så 
omformulerades  frågorna  till  ett  sätt  som  lämpades  till  läraryrket.  De  utvalda  frågornas 
Cronbachs alfa var .76. 

För  att  kunna omringa syftet  lades  ytterligare  6  egna konstruerade  frågor,  vilka  skulle 
besvaras på en skala från 1-5, där 1 betydde Instämmer helt och 5 Instämmer inte alls, till för 
att mäta stress, exempelvis; ”Jag känner att jag räcker till för eleverna” och ” Jag upplever att 
jag har den kunskap och kompetens som behövs för att klara av att arbeta med elever i behov 
av särskilt stöd”. För att vara säker på att det fanns reliabilitet i frågorna, gjordes även här en 
Cronbachs alfa som visade .77.

För att kunna få fram samspelet mellan lärare och elev i behov av särskilt stöd, användes 
ett frågeformulär, ursprungligen utvecklat för att undersöka samspel mellan habilitering och 
familjer  med  barn  i  behov  av  särskilt  stöd,  utvecklat  av  Granlund  och  Olsson  (1998). 
Formuläret har senare reviderats av Granlund och Björck-Åkesson (2000) för användning av 
lärare och elever i behov av särskilt stöd. Ur detta formulär användes 14 av 19 frågor och 
Cronbachs alfa uppmättes till .88. Även dessa frågor utgick från en likertskala där 1 betydde 
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Instämmer  helt  och  5  betydde  Instämmer  inte  alls.  Den  första  delen  av  frågeformuläret 
behandlar elevens respons och beteende i samspelet med läraren (till exempel ”Eleven svarar 
på min kommunikation” och ”Eleven kommenterar eller visar intresse för det jag gör”) och 
den andra delen behandlar lärarens respons och beteende i samspelet med eleven (till exempel 
”Jag  svarar  på  elevens  kommunikation”  och  ”Jag  vet  hur  jag  skall  hålla  kvar  elevens 
koncentration  på  det  vi  för  närvarande  arbetar  med”).  För  att  få  svar  på  hur  lärarens 
kommunikation påverkar elevens bemötande och hur elevens respons påverkar bemötandet 
från läraren, separerades frågeformuläret med de 6 frågor som mätte elevens samspel med 
läraren i en del (Cronbachs alfa .85) och de 8 frågor som mätte lärarens bemötande av eleven i 
en andra del (Cronbachs alfa .85).  För att få fram den arbetsrelaterade stressen skapades ett 
index om stress samt arbetsmiljö (Jag upplever att  jag har de redskap jag behöver för att 
bemöta elever i behov av särskilt stöd, Jag känner mig uppskattad av ledningen, Jag upplever 
att jag inte kan påverka min arbetssituation, Jag finner det svårt att leva upp till mina egna 
förväntningar av lärarrollen, Jag upplever att jag kan styra planeringen av mitt arbete), vilket 
gav ett Cronbach alfa på .76.

Procedur

Innan kontakt  med  skolor  upprättades,  genomfördes  en  pilotstudie  för  att  ta  reda  på  hur 
enkäten uppfattades av respondenterna. Tretton personer, alla med anknytning till skola fick 
svara på enkäten och lämna feedback. Två frågor av demografisk karaktär förtydligades då 
deltagare i pilotstudien uppfattade dessa som tvetydiga. Det var en fråga om tjänstegrad som 
ändrades till  befattning och en fråga om verksamhetsår som ändrades till  verksamhetsår i 
skola. 

Ett samtal gjordes med de olika skolornas rektorer som fick frågan om de ville vara med i 
en undersökning som två studenter gjorde för sin C-uppsats. Förklaring gavs om syftet med 
undersökningen,  att  det  handlar  om lärarens  arbetsrelaterade  stress  och  hur  den  påverkar 
bemötandet  av elever  med särskilda  behov.  Rektorn  informerade  sedan vidare  till  lärarna 
under ett möte där enkäten även delades ut. Med frågeformuläret medföljde ett missivbrev 
som  förklarade  syftet  med  studien  och  kontakt  information  till  de  ansvariga  för 
undersökningen,  information  gavs  även  om att  deltagandet  var  frivilligt  och  kommer  att 
behandlas konfidentiellt samt att informationen bara kommer att nyttjas i forskningssyfte.

När  lärarna  tagit  emot  enkäten  fick  de en  vecka  på  sig  att  fylla  i  enkäten  som sedan 
lämnades till receptionen på skolan. Efter att tagit emot alla enkäter numrerades de för att 
minska fel i införandet i datorn. En av forskarna läste in vad som stod medan den andra skrev 
in i datorn.

Resultat

I en inledande analys prövades interkorrelationerna mellan variablerna i studien med hjälp av
Pearsons korrelationstest. Tabell 1 visar medelvärde, standardavvikelse samt korrelationer för
studiens variabler. Vi kan se att medelåldern för de lärare som besvarat enkäterna är 43.9 år 
(SD = 11.6) och att antal år de arbetat i skola är i genomsnitt 14.5 år (SD = 11.7).

Samspelet mellan läraren och eleven (r = .44) och elevens bemötande av läraren (r = .55) 
visade en positiv korrelation med den arbetsrelaterade stressen. Detta innebär att ju bättre 
samspel läraren upplever mellan sig och eleven desto mindre stress upplever läraren.

I samspelet mellan eleven och läraren och elevens bemötande av läraren visades en positiv 
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korrelation (r =  .65), vilket visar att betydelsen av dessa faktorer tillsammans är påtaglig. 
Detta innebär att ju bättre samspelet mellan läraren och eleven är, desto bättre bemötande av 
läraren visar eleven upp. Vi kan också se att lärarens ålder och elevens bemötande har ett 
positivt samband (r =.21). Detta innebär att ju mer erfaren läraren är (det vill säga ju äldre 
läraren är) desto bättre blir bemötandet från elevens sida.

Tabell 1
Medelvärde, standardavvikelse och  korrelationer för studiens variabler

Index M SD 1 2 3 4 5
1 Ålder 43.9 11.6 -
2 Arbetade år 14.5 11.7   .81** -
3 Stress 2.6 .57 .03 .54** -
4 Samspel lärare/elev 2.2 .65 −.07 −.13   .44** .-

5
Lärarens upplevelse 
av elevens bemötande 

2.0 .57   .21** .11  .55**   .65** -

N = 107, * p < .05, ** p < .01

För att besvara andra frågeställningen, om det är den arbetsrelaterade stressen eller om det är 
samspelet mellan läraren och eleven som är viktigast för bemötandet av elever i behov av 
särskilt stöd blir gjordes en regressionsanalys (Enter) för att se om de korrelationer som gjorts 
vägde så tungt som de verkade göra från början. I analysen användes samspelet mellan läraren 
och eleven  och arbetsrelaterad stress som oberoende variabler samt elevens bemötande av 
läraren  som  beroendevariabel.  Den  arbetsrelaterade  stressen  visade  sig  ha  väldigt  liten 
betydelse på hur läraren bemöter elever i  behov av särskilt  stöd.  Istället  är  det  samspelet 
mellan läraren och eleven som är det centrala. Samspelet mellan läraren och eleven svarade 
för hela 76.6 % (β = .475, p = < .05 ) av variansen i modellen, medan den arbetsrelaterade 
stressen endast svarade för 1.5 % (β = .134,  p = < .05) av variansen. Detta innebär att den 
arbetsrelaterade stressen hos lärarna inte har någon avgörande betydelse, det vill säga den 
arbetsrealterade  stressen  påverkar  inte  lärarna  i  någon  större  utsträckning,  på  hur  de  ska 
bemöta elever i behov av särskilt stöd. Däremot är det samspelet mellan läraren och eleven 
som har betydelse för bemötandet.

Vidare visade det sig att lärarens ålder eller antal verksamhetsår inte spelade någon central 
roll  för  hur  läraren  bemötte  elever  i  behov  av  särskilt  stöd.  Dessa  faktorer  tillsammans 
förklarar endast 2.3 %  (β = -.093, p = < .05) av variansen. 

 Ett t-test för oberoende mätningar visade att det inte förelåg någon signifikant skillnad 
mellan könen för hur de upplevde stress  (t(107) = -1,9,  p  = .112). Ett t-test för oberoende 
mätningar visade att det förelåg en signifikant skillnad mellan hur könen upplevde samspelet 
(t(107)  =  9.68,  p  <  .0001).  Ett  t-test  för  oberoende  mätningar  visar  att  det  förelåg  en 
signifikant skillnad mellan könen för hur de upplevde bemötandet av eleverna (t(107) = -2.3, 
p = .035).

 På en av enkäterna skrev läraren att svaren som gavs var byggda på samspelet mellan en 
elev med behov av särskilt stöd men om det är i ett klassrum blir det svårare att bemöta elever 
i behov av särskilt stöd. Ytterligare en lärare skrev på enkäten att det är svårt att tillgodose 
elevens behov beroende på vad den bakomliggande orsaken är och vilka ramar som finns 
inom skolmiljön. Flera lärare påpekade att det finns många elever i behov av särskilt stöd, och 
varje elev är unik och fungerar på sitt sätt. 
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Diskussion

Syftet med denna studie var att undersöka hur arbetsrelaterad stress och samspelet mellan 
lärare och eleven kan styra lärarnas bemötande av elever i behov av särskilt stöd.  För att 
besvara  syftet  ställdes  två  frågeställningar:  (1)  kan  lärarens  upplevelse  av  arbetsrelaterad 
stress styra bemötandet av elever i behov av särskilt stöd, (2) kan samspelet mellan lärare och 
elev styra bemötandet av elever i behov av särskilt stöd?

Lärarna har krav från flera olika håll, som skolledning, elevers föräldrar, individuella krav, 
ekonomi, större klassrum med mera, vilket sätter en press på läraren att klara av att möta alla 
dessa förväntningar. Även krav på att alla elever ska bli sedda i dennes egna behov och med 
större klasser blir det svårare att möta alla elevers individuella krav. Har eleven ett behov av 
extra stöttning krävs det mer tid och kunskap från läraren vilket inte alltid kan ges. Alla dessa 
krav sammanfattar studien om arbetsrelaterad stress som antogs ha en inverkan på hur läraren 
bemöter  elever.  Den  subjektiva  upplevelsen  har  en  betydelsefull  roll  hur  läraren  tacklar 
upplevelsen av stress. Tidigare erfarenheter och verktyg läraren har att tillgå med spelar en 
roll i hur stressupplevelsen tar sig an i lärarens beteende och välmående (Axup & Gersch, 
2008).

Styr lärarens upplevelse av arbetsrelaterad stress bemötandet av elever i behov  
av särskilt stöd? 

Det  handlade  om  att  ta  reda  på  om  lärares  arbetsrelaterade  stress  har  en  inverkan  på 
bemötandet av eleven. I studien kom det fram att den arbetsrelaterade stressen inte har en 
inverkan på bemötandet. Detta kan förklaras med att ledningen och kollegorna har en viktig 
funktion i att ge ett socialt stöd. Får läraren det sociala stöd som behövs blir det lättare att 
hantera elever som kräver mer stöttning och uppmärksamhet än andra. Stöttningen gör att 
lärarna finner lättare lösningar på olika problem med hjälp av sina kollegor och detta styr hur 
läraren upplever sitt arbete (Axup & Gersch, 2008; Bizumic, et al., 2009 ). Detta kan vara en 
förklaring till att läraren klarar av den arbetsrelaterade stressen med hjälp från lärarkollegorna. 
Tidigare forskning har fått fram att individuella krav är en större bidragande orsak till stress 
än arbetsmiljön (O’Donnell et al., 2007), vilket kan vara en förklaring till studiens resultat. 
  

Styr samspelet mellan lärare och elev bemötandet av elever i behov av särskilt  
stöd? 
 
Korrelationen visade sig vara positiv mellan lärares bemötande av eleven. Även stressen och 
samspelet visade sig vara signifikant. Studien visar att samspelet mellan läraren och eleven 
har en inverkan på lärarens bemötande av eleven. Resultatet kan förklaras med att lärarna har 
större klasser att ta hand om och det är svårt att bemöta elevernas behov av uppmärksamhet. 
Tidigare forskning har kommit fram till att många gånger har inte lärarna den kunskap som 
behövs för att möta elevens behov av stöd samt att hitta lösningar i det uppstådda problemet i 
samspelet gör att lärarna upplever sig stressade (Kern et al., 2008).  

När lärarna är stressade visar tidigare forskning att attityden ändras mot eleven och har en 
inverkan på hur läraren bemöter eleven (Kern et al., 2008). Även om stöttning har getts och 
eleven har ändrat sitt beteende finns lärarens upplevelser kvar mot eleven och en stressfylld 
relation byggs upp (Ray et al., 2008). Att attityden ändras mot eleven gör att samspelet kan 
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kännas spänt och svår att hantera.  Samspelet mellan läraren och eleven försämras även när 
läraren  bemöter  eleven  i  den  stressade  situationen,  då  eleven  ger  respons  på  hur  läraren 
bemöter elevens sätt att vara. Viljan att bemöta eleven med särskilt behov på ett bra sätt finns 
hos  lärarna  om det  inte  tar  för  mycket  energi  ifrån  dem.  Den  individuella  upplevelsen, 
arbetskollegorna och bemötandet från eleven kan ha påverkat forskningsresultatet, då lärarna 
kan ha upplevt att de har det sociala stöd de behöver för att det ska vara ett bra samspel 
mellan läraren och eleven. Sambandet mellan samspelet mellan lärare och elever och lärarens 
bemötande av eleverna kan även förklaras med att  lärarens individuella upplevelser  är  en 
bidragande orsak till stress. Tidigare forskning förklarar att individuella upplevelser i att inte 
klara av att bemöta elevens behov ger en upplevelse av stress (O’Donnell et al., 2007).

Här kan också ses att många lärare tycker att elever som är stökiga ofta upplevs som ett 
stressmoment i sig, vilket studien inte tagit hänsyn till. Detta kan ses såväl som arbetsrelaterad 
stress, som bemötande av elever.

Metoddiskussion

I början antogs att den arbetsrelaterade stressen skulle vara en orsak till att lärarna är stressade 
och att det har en stor inverkan på bemötandet av elever i behov av särskilt stöd. Så visade sig 
det inte att vara.  En förklaring till resultatet kan vara att det inte fanns tillräckligt med frågor 
kring  stress  och  att  det  borde  ha  funnits  fler  frågor  kring  arbetsmiljö.  När  det  gäller 
stressfrågorna behövde studien ta reda på omkringliggande orsaker som exempelvis privata 
förhållanden,  tidigare  erfarenheter  som  kan  ha  påverkat  att  lärarna  är  stressade.  Nu 
undersöktes bara den arbetsrelaterade stressen med ett fåtal frågor och hur mycket läraren kan 
påverka sin arbetssituation. Inga frågor kring lärarens privatliv frågades, och därför kan vi inte 
med säkerhet säga att det är arbetsmiljön enbart som upplevs som stressande Självuppfyllande 
profetia kan ha varit en bidragande orsak till studiens resultat. Lärarna kan ha svarat till sin 
egen fördel,  att  de  är  duktiga  och  bra  lärare.  Genom att  svara  positivt  ökar  de  sin  egen 
självkänsla och  studien får ett annat reslutat.

Att koncentrera undersökningen till lärare som har eller har haft elever i behov av särskilt 
stöd skulle ha ökat validiteten i undersökningsresultatet. Upplägget i forskningen var brett och 
vi fick då svårigheter med att fånga uppmärksamheten kring forskningsfrågorna. Även frågor 
kring  samspelet  mellan  elever  och  lärare  borde  ha  fler  spegelvända  alternativ  då  social 
önskvärd kan vara en riskfaktor i resultatet. Genom användandet av fler spegelvända frågor 
skulle  möjligheten  att  svara  slumpmässigt  på  enkätfrågorna  minska.  På  det  sättet  skulle 
studiens mätinstrument ha haft högre realibilitet.  Även användandet av spegelvända frågor 
minskar lärarnas upplevelse av att höja sig själva och vara den goda läraren. 

Vad det stora antalet bortfall på enkäterna beror på, kan vi endast teoretisera kring. En 
anledning kan vara just stress hos lärarna, att de känner att de inte hinner lägga några minuter 
av sin dyrbara tid på att svara på något som för dem är ganska obetydligt. Det är just dessa 
lärare vi ville åt i studien, och kanske hade resultatet sett annorlunda ut om dessa lärare hade 
svarat.

Enkätens realibilitet minskar då otydligt är om lärarna har svarat för en enskild elev eller 
om svaren är byggd på en hel klass. Tydlighet kring vad forskningen menar med elever i 
behov av särskilt stöd skulle även öka trovärdigheten i lärarnas svar i undersökningen. Flera 
lärare påpekade att det finns många elever i behov av särskilt stöd, och varje elev är unik och 
fungerar på sitt sätt. Därför kan man inte svara generellt, vilket var fallet med våra frågor. 

Framtida forskning
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Antagandet  att  arbetsmiljön  är  en  stressfaktor  finns  kvar  och  att  det  har  en  inverkan  på 
bemötandet. Till framtida undersökningar är rådet att ta reda på flera orsaker till stress. Att 
titta på både arbetsmiljö som till viss del lärarens liv utanför skolmiljön för att eventuellt hitta 
stressfaktorer där. Även att göra en djupare undersökning kring samspelet mellan lärare och 
elever  i  behov  av  särskilt  stöd  genom  att  göra  både  en  kvalitativ  och  en  kvantitativ 
undersökning för  att  täcka  området  bättre  skulle  skapa  en  högre  validitet  och  reliabilitet. 
Samspelet är svårt att undersöka då social önskvärd har lätt att styra resultatet.
I studien fick vi in få deltagare vilket har påverkat studiens resultat. Metoden som användes 
var att lämna över ansvaret till skolans rektorer som berättade för lärarna vad studiens syfte 
var, under ett möte. För framtida forskning kan det vara bra om forskningsledarna kan delta 
på mötet för att se lärarnas respons och hur situation runt omkring dem är. Forskningsledarna 
kan  ge  tydliga  förklaringar  om  studiens  syfte  och  på  så  sätt  undvika  missförstånd  i 
svarsalternativen.  Även  en  annan miljö  än  under  ett  möte  skulle  vara  bättre  för  studiens 
resultat.  Lärarna är koncentrerad på annat under mötet eller vill avsluta mötet så fort som 
möjligt.  Då  de  ansvariga  över  studien  inte  befann  sig  på  samma  plats  under  tiden  som 
frågorna delades ut, finns det ett intresse att få reda på när och hur rektorerna har presenterat 
studien. För framtida studier är det bra att använda sig av flera omvända frågor för att minska 
möjlighet för deltagaren att svara slumpmässig och minska risken för att lärarna svarar till sin 
egen fördel. Genom att minska slumpmässiga svar skapas bättre förutsättningar till att få ett 
signifikant resultat på studiens frågeställningar.
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