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Abstract 

Work-related stress occurs commonly in Europe and Sweden, particularly 

among teachers. The aim is therefore to investigate whether the teachers from 

preschool to grade 3 experience stress in relation to their work and which 

strategies they use to handle their stress. Qualitative interviews had given a deep 

insight and description of the experience of stress among the participating 

teachers. The teachers’ experiences were analyzed using the phenomenographic 

analytic model.  Stress was described as the teachers do not have enough time 

and stress arises even more during certain stress peaks such as development 

talks. The most common strategies used by the teachers were a 

positive approach to their work, a good planning, give time to some sort of 

physical activity for recovery and a cooperation with colleagues. These 

strategies can be useful in different situations and for different teachers.  

Keywords: Work-related stress, Stress management, Coping strategies, 

Teachers 

 



 
 

Förord 
Vi är två lärarstudenter som står inför vårt sista år på lärarutbildningen och närmar oss snart 

den verklighet som verksamma lärare upplever varje dag. Under utbildningen har vi genom 

den verksamhetsförlagda utbildningen, samt genom viss litteratur fått erfara och fått förståelse 

för att läraryrket framstår som kravfyllt, brett och stressande i många fall. I skoldebatter och 

liknande är det här ett aktuellt och omtalat ämne, och därför anser vi det vara av stor relevans 

för oss som blivande lärare att få kunskaper om hur vi kan hantera denna arbetsrelaterade 

stress, samt hitta strategier för att stressen inte ska leda till ohälsa.  
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1. Inledning 
 
Arbetsrelaterad stress orsakas av ett hårt belastande arbete, vilket kan bero på en rad olika 

saker som skiljer sig beroende på yrke och bransch (Arbetsmiljöverket, 2015). Arbetsrelaterad 

stress är ett stort hälsoproblem och påverkar inte mindre än 40 miljoner arbetstagare inom 

EU:s medlemsländer (Europeiska kommissionen, 2000).  Levi (2001) hävdar att en stor del av 

den arbetsrelaterade stressen skulle kunna minimeras genom förbyggande arbete. Även i 

Sverige är den arbetsrelaterade stressen ett stort och växande problem. Arbetsmiljöverket 

(2015) visar i sin rapport gällande arbetsorsakade besvär (2014) att nästan var fjärde 

förvärvsarbetande svensk upplevt arbetsrelaterad stress under år 2013. En ökning av 

rapporterad stress kopplad till arbetet har under 2012 och 2013 ökat från 22 procent till 28 

procent (Statistiska centralbyrån, 2014). Denna ökning har skett trots att alla anställda i 

Sverige har rätt till en bra arbetsmiljö, där den anställde inte ska förvärva några skador eller 

sjukdomar genom arbetet (Arbetsmiljöverket, 2015). En arbetsgrupp som i flera 

undersökningar uppvisar hög arbetsrelaterad stress är lärare (Lärarförbundet, 2015). Mer än 

varannan lärare menar att trots att de trivs i skolan känner sig stressade (Lärarförbundet, 

2015). Månsson och Persson (2004) påvisar att under de senaste 10-15 åren har skolan blivit 

ett av vår tids största arbetsmiljöproblem. Även internationella studier visar liknande situation 

då Carton och Fruchart (2014) hävdar att 20 procent av alla nyexaminerade lärare i England 

lämnar sin yrkesprofession under de första fem åren av sin karriär på grund av arbetsrelaterad 

stress. Dessa studier är exempel på rapporter som visar på att stress är vanligt förekommande 

i läraryrket. Därför är det viktigt och angeläget att studier genomförs för att om möjligt öka 

kunskapen inom detta aktuella område.  Ljungblad och Näswall (2009) menar att fokus bör 

vara på hur stressen kan hanteras i arbetslivet istället för att försöka undvika den. De menar att 

stress i arbetslivet är svårt att undvika, men den behöver inte leda till ohälsa ifall den hanteras 

på ett bra sätt.  Jones (2002) påpekar att på grund av faktorer som till exempel personlighet så 

använder sig olika individer av olika stresshanteringsstrategier. Levi (2001) anser att den 

arbetsrelaterade stressen som kan leda till ohälsa kan undvikas med hjälp av strategier och 

redskap för stresshantering. 

 



2 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur verksamma lärare i årskurs F-3 (förskoleklass till 

årskurs tre) anser att stress uppstår samt vilka strategier de använder sig av för att hantera den 

upplevda stressen. Uppsatsens syfte är således att besvara följande frågeställningar:  

 Hur uppfattar lärare i årskurs F-3 att stress i yrket uppstår?  

 Vilka strategier använder sig lärare i årskurs F-3 av och hur används dessa för att 

hantera stress? 

1.2 Disposition 
 
Följande uppsats inleder med ett kapitel som består av en teoriram, begreppsförståelse och 

forskningsöversikt. Översikten består av ett stycke med arbetsrelaterad stress generellt som 

följs av ett stycke hur den ser ut bland lärare. Sedan följer ett metodkapitel där val presenteras 

och argument diskuteras samt med vilka ögon uppsatsen kan läsas, det vill säga 

metodansatsen. Detta kapitel innehåller även hur tillförlitligheten tagits i beaktning samt hur 

urvalet bestämts och valts ut. Kapitlet består även av ett avsnitt med etiska aspekter. Efter 

metodkapitlet presenteras det analyserade resultatet som strukturerats genom analysmodellen. 

Därefter följer kapitlet diskussion och slutsatser, där resultatet diskuteras i förhållande till 

ramverket. Efter diskussionen dras slutsatser av empirin i förhållande till ramverket och i ett 

större sammanhang. Därefter följer ett kapitel med metodkritik och studiens räckvidd över det 

framkomna resultatet och vilka eventuella skillnader som kunnat uppstå vid en annan 

insamlingsmetod. Uppsatsen avslutas med ett kapitel med förslag till vidare forskning.  

2. Ramverk 

2.1 Stress 

Stress är ett kroppsligt fenomen som framkallar reaktioner som härstammar från 

stenåldersmänniskan och tar sig utryck i form av kamp och flyktbeteenden. Samma reaktorer 

utlöses i vår tid även om hoten har ändrats från att bli attackerad av vargar till bristande 

kontroll i pressade situationer (Levi, 2001). Begreppet stress introducerades i forskningen av 

Hans Selye. Han definierar stress som ”kroppens utslitning” (Jones, 2002, s.25). Jones (2002) 

liknar stressen hos en individ som en bro som både har en stark vattenström under sig och 

tunga fordon som belastar ovanifrån och menar att en sådan bro förr eller senare kommer att 

försvagas och brista. Vidare menar han dock att människan till skillnad från en bro inte står 
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orubblig i sin förmåga att hantera belastningarna. Människan kan agera med hjälp av 

stresshanteringsstrategier (Jones, 2002).  Enligt nationalencyklopedin förklaras stress med 

andra ord som ”tryck” och ”spänning” (Nationalencyklopedin, 2016). Även Berthelsen, 

Westerlund och Søndergård Kristensen (2014) menar att stress kan definieras som spänning 

och olust. De hävdar att det är en balans mellan dessa begrepp, då stress under en kort period 

kan vara bra då den framkallar spänning som får individen att prestera bättre än normalt. 

Dock kan stressen även framkalla olust ifall den finns under en längre period, vilket kan leda 

till att individen tar skada hälsomässigt genom att risken för hjärt- och magsjukdomar ökar 

eller att individen mister livskvalitén och därmed kan hamna i depression (Berthelsen, 

Westerlund & Søndergård Kristensen, 2014). 

2.2 Copingstrategier 
 
Coping är enligt Snyder och Mann Pulvers (2001) en beskrivning av vad en individ måste 

göra för att hålla sitt liv inom ramen för ett välmående liv. De menar att copingstrategier 

främst används när det normala tillståndet rubbas och stressfaktorer bortom det normala tar 

vid. De menar även att individens personlighet samt situationen individen befinner sig i 

påverkar hur problemet hanteras. Coping kan alltså innebära stora skillnader i tankar, känslor 

och handlingar beroende på vilken individ det gäller. Det finns dock några strategier som är 

vanligare än andra, och kan generaliseras på vissa specifika grupper. Snyder och Mann 

Pulvers (2001) hävdar exempelvis att kvinnor ofta använder sig av de känslobaserade 

copingstrategierna, alltså strategier som är riktade mot dem själva. Män å andra sidan 

använder sig av de problembaserade strategierna, alltså strategier riktade mot miljön. Dock är 

inte alla forskare eniga om att dessa slutsatser kan dras, eftersom det kan skilja sig från 

individ till individ (Snyder & Mann Pulvers, 2001). Patton och Goddard (2006) står dock 

bakom påståendet att kvinnor använder sig till större del av de känslobaserade 

copingstrategierna, medan män använder sig av de problembaserade. I sin studie utförd på 

olika australienska arbetsnätverk fick de fram ett resultat som visade att de flesta kvinnorna 

involverade i studien använde sig av socialt stöd som strategi, vilket de sedan hävdar är en 

känslobaserad copingstrategi. Männen använde i högre grad flykt eller undvikande som 

strategi, vilket Patton och Goddard (2006) framhäver som en problembaserad strategi. Utifrån 

dessa slutsatser menar de i likhet med Snyder och Mann Pulvers (2001) att det finns skillnader 

mellan könen i huruvida de använder copingstrategier. Enligt Snyder och Mann Pulvers 

(2001) går det även att generalisera vissa strategier till vissa situationer. De hävdar att de 

problembaserade strategierna främst används vid situationer där individen har kontroll över 
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situationen, medan de känslobaserade strategierna används i högre utsträckning i situationer 

som är okontrollerbara. Dock överlappas dessa strategier många gånger, då situationer kan 

kräva en kombinerad strategi där de är riktade både mot miljön men även mot individen själv 

(Snyder & Mann Pulvers, 2001).  

 

Precis som tidigare nämnt skiljer sig stresshanteringsstrategierna från individ till individ. En 

bidragande faktor kan exempelvis vara vilken utgångspunkt i livet individen har. En situation 

kan upplevas stressfull för en individ men för en annan individ med annan utgångspunkt i 

livet kan situationen vara greppbar. Upplevelsen av stress är personlig och kopplad till 

individen och dess livssituation. Faktorer som påverkar kan exempelvis vara tidigare 

upplevelser samt vilken inställning individen har. På grund av detta bör copingstrategin 

anpassas därefter (Snyder & Mann Pulver, 2001). Olika copingstrategier kan vara mer 

lämpliga inom vissa yrkesgrupper och i vissa specifika situationer (Boyland, 2011). Snyder 

och Mann Pulvers (2001) menar att varje individ måste ta reda på hur stressen påverkar just 

dem, för att sedan kunna respondera till en copingstrategi. De beskriver två olika typer av 

förhållningssätt, undvikande respektive angripande. I längden är det angripande 

förhållningssättet bättre, men under kortare perioder kan även det undvikande vara en fördel, 

vilket innebär att individen förnekar stressen/problemet under en kortare tidsperiod. Det går 

även här att möta stressen utifrån de känslobaserade eller de problembaserade strategierna. 

Möter individen stressen på ett undvikande sätt genom en känslobaserad strategi, så bottnar 

det i att individen inte tror att det går att övervinna stressen. Snyder och Mann Pulvers (2001) 

beskriver vidare och poängterar än en gång att det är individens resurser som avgör för 

huruvida den reagerar i en situation och vilka strategier den kan ta tillhanda. Möter 

exempelvis en individ ett problem och har starkare känsla av hopp så kommer den ha större 

förutsättningar att klara stressen utifrån det känslobaserade än en person som möter samma 

typ av problem men med en låg känsla av hopp.  

 

En annan copingstrategi under temat undvikande strategier, är att sluta tänka på stressfaktorn, 

eller sluta tänka på att inte få känna sig stressad. Sådana tankar kan dock leda till att man 

tänker desto mer på stressen. En annan strategi kan även vara att tänka ”rätt” tankar. Individer 

med ett starkt självfokus stressar ofta upp sig över att de antar att kollegorna uppmärksammar 

alla deras fel och misstag i arbetet. Copingstrategin kan här vara att undvika sådana tankar 

(Snyder & Mann Pulvers, 2001). Angripande copingstrategier kan däremot vara att tänka 

tankar som att genom coping så kan stressen övervinnas, eller muntligt säga att det går att ta 
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sig igenom det. Det positiva bör återspeglas i det angripande, där individen fokuserar på de 

möjligheter som finns i att hantera stressen. Att undvika ett problem under en kortare period 

kan i det här fallet vara positivt i den bemärkelsen att individen får en paus från stressen och 

kan därmed få utrymme att senare hantera den bättre (Snyder & Mann Pulvers, 2001).  

 

I Boylands (2011) studie framkom att den vanligaste stresshanteringsmetoden var träning eller 

fysisk aktivitet så som promenader eller liknande. Vidare menar Boyland (2011) att strategier 

så som att vara organiserad och göra listor för att planera morgondagens arbete innan de går 

hem är en strategi studien framhåller.  

2.3 Arbetsrelaterad stress i samhället 
 
Arbetsmiljöverket (2015) beskriver arbetsrelaterad stress som en konsekvens av ett högt 

belastat arbete. Beroende på bransch och yrke tar sig problemet i uttryck på olika sätt. De 

belyser två huvudfaktorer som kan leda till arbetsrelaterad stress inom samtliga yrken, där hög 

arbetsbelastning är den första faktorn och brister i det sociala samspelet på arbetsplatsen är 

den andra faktorn. Ljungblad och Näswall (2009) menar att hög arbetsbelastning innebär en 

stor mängd arbete som ska göras under en kort tid som ofta leder till övertidsarbete och att 

den anställde ofta tar med sig arbetet hem, både mentalt men också bokstavligen. För att må 

bra måste man släppa arbetet både mentalt och fysiskt, vilket inte görs om arbetet plockas 

med hem, då tid för återhämtning blir minimal. Detta kan leda till negativ stress och därmed 

ohälsa (Ljungblad & Näswall, 2009). Arbetsmiljöverket (2015) påvisar även att det är 

arbetsgivarens ansvar att förebygga denna ohälsa som arbetet kan skapa, samt att skapa en 

god arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2015). Vad som förorsakar stress kan vara många och 

olika saker därför är det viktigt att vara uppmärksam på de signaler som varnar för stress som 

kan leda till ohälsa. Andra aspekter kan också spela in i vad som förorsakar stress. 

Arbetsmiljöverket (2015) samt Ljungblad och Näswall (2009) hävdar att aspekter som att 

arbeta under raster, luncher eller fritid kan vara faktorer som signalerar stress. Även aspekter 

som att inte räcka till på arbetsplatsen och arbeta intensivt under långa perioder 

(Arbetsmiljöverket, 2015), bristande motivation och nedstämdhet, värk, sömnbesvär och 

magproblem är signaler på stress som kan bli ohälsosam (Ljungblad & Näswall, 2009). 

Vidare kan sjukskrivningar, frånvaro, hög personalomsättning, konflikter på arbetsplatsen 

(Arbetsmiljöverket, 2015), otydliga mål (Ljungblad & Näswall, 2009), känsla av låg 

delaktighet, stora och ständiga förändringar på arbetsplatsen, olösta konflikter, otrygghet 

bland kollegorna, brist på information och vägledning eller för svåra uppgifter under tidspress 
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(Theorell, 2000) leda till ökad arbetsbelastning och stress (Arbetsmiljöverket, 2015; 

Ljungblad & Näswall, 2009; Theorell, 2000). Stress kan även uppkomma för individer som 

känner meningslöshet i arbetet, eller där osäkerhet finns i sin yrkesroll (Theorell, 2000). 

Perski (2000 s. 45) menar å andra sidan att ”Man måste brinna för att bli utbränd” och att det 

finns risk att drabbas av ohälsosam stress för personer med stort engagemang i sitt arbete. 

Arbetsorganisationen påverkar även huruvida den anställde upplever stress eller inte. Utöver 

inflytande har socialt stöd samt det sociala klimatet en viktig roll för hur den anställde 

upplever arbetsrelaterad stress (Theorell, 2000). Arbetsrelaterad stress uppstår när balansen 

mellan upplevda krav och personens förutsättningar att möta kraven hamnar i obalans. En 

viktig faktor för att hantera stressen är att ta/få tid för återhämtning. Om långvarig stress 

förekommer och tid för återhämtning blir minimal kan det leda till ohälsa och i vissa fall 

utbrändhet (Ljungblad & Näswall, 2009; Leander, 2000).  

 

Tidigare forskning har intresserat sig för varför vissa personer klarar svårigheter och stress 

bättre än andra. Huruvida personerna upplever stress påverkas av vilken 

stresshanteringsförmåga individen har (Ljungblad & Näswall, 2009). Enligt Ljungblad och 

Näswall (2009) leder en god stresshanteringsförmåga till att stressrelaterade symtom minskas. 

Nedvarvning och återhämtning anses betydelsefullt för om stress ska få fäste och därmed 

skadliga konsekvenser för individen (Ljungblad & Näswall, 2009).  

2.4 Arbetsrelaterad stress hos lärare 
 
Månsson och Persson (2004) hävdar att lärare är den yrkeskategori som har högst arbetskrav 

jämfört med andra yrkesgrupper och har låg möjlighet att styra sin arbetssituation samt dåligt 

socialt stöd i deras yrke jämfört med andra. Dessa faktorer har stor betydelse för huruvida 

individen upplever arbetsrelaterad stress. Enligt resultatet av Månsson och Perssons (2004) 

studie uppger lärare dubbelt så ofta än andra yrkesgrupper att arbetsmängden är så stor att de 

får ohälsosamma konsekvenser i arbetet. Lärarna i studien hävdar också att arbetsbelastningen 

har ökat avsevärt. På grund av arbetsbelastningen anger ett flertal lärare i Månsson och 

Perssons (2004) studie att det lett till arbete på lunchen samt att de tar hem arbetet efter 

arbetsdagen. Carton och Fruchart (2014) menar i linje med Månsson och Persson (2004) att 

det finns vissa huvudfaktorer hos yrkesgruppen lärare som skapar stress och påfrestning, där 

arbete på fritiden, brist på kollegialt stöd och elevers dåliga uppförande gentemot dem som 

lärare är tre stora faktorer (Carton & Fruchart, 2014). Lärarna behöver även ta en hel del 

konflikter och bråk med andra människor så som elever eller vårdnadshavare, som inte 
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förekommer i samma utsträckning i andra yrken (Månsson & Persson, 2004). Carton och 

Fruchart (2014) hävdar även att nyexaminerade lärare kan uppleva stress när de känner sig 

dömda av de mer erfarna lärarna, vilket även är en konsekvens av bristande socialt stöd. 

Generellt sett upplever alla lärare mer eller mindre stress under sin arbetsdag. Stressen kan 

vara kopplad till olika saker och kan även bero på faktorer som exempelvis hur lång 

erfarenhet av verksamheten läraren har, eller andra liknande faktorer. Det är inte heller all 

stress som leder till ohälsa (Carton & Fruchart, 2014).  

2.5 Stresshanteringsstrategier bland lärare 
 
Carton och Fruchart (2014) undersökte i sin studie hur grundskolelärare i Frankrike hanterar 

stress samt om strategierna och stressen ser annorlunda ut beroende på hur länge läraren har 

varit verksam inom sitt yrke. Studien framhåller två copingstrategier som har presenterats 

tidigare: den probleminriktade samt den känsloinriktade copingstrategin. Resultatet från 

studien visar på att yrkeserfarenheten påverkar vilka strategier som används, men även i vilka 

situationer stressen blir påtaglig för individerna (Carton & Fruchart, 2014). De nyexaminerade 

lärarna blev enligt Carton och Fruchart (2014) till största del stressade av elevernas 

beteenden, då rädslan ligger i att eleverna inte kommer att nå de mål de måste göra för att 

avsluta utbildningen. För att möta denna stress använde de nyexaminerade lärarna till största 

del sig av socialt stöd som stresshanteringsstrategi. Genom att få prata med kollegor om det 

som känns stressfullt upplever de nyexaminerade lärarna att de fick vägledning för hur de 

skulle gå tillväga, så att stressen inte leder till ohälsa. Lärare med större erfarenhet inom 

verksamheten menar sig dock uppleva den största stressen när de inte orkar strida om att 

förtjäna elevernas respekt (Carton & Fruchart, 2014). Dessa lärare, i detta fall de lärare som är 

i slutet av sin karriär, hanterade enligt Carton och Fruchart (2014) sin stress genom att ge 

uttryck för sina känslor inför eleverna. Lärarna i Carton och Frucharts (2014) studie menar 

alltså att de inte är rädda för att bli arga eller irriterade i klassrummet, men att de inte heller är 

rädda för att ha kul tillsammans med eleverna. På så vis hävdar de lärare som fanns med i 

studien att de kunde släppa på självkontrollen och på så vis minska stressen gällande elevers 

beteende. Carton och Fruchart (2014) påpekar även att det är vanligare bland erfarna lärare att 

använda sig av strategin flykt eller undvikande, för att undvika stressen i arbetet. Dessa 

strategier kan dock leda till ohälsa, eftersom strategin inte hanterar problemtiken med 

stressen. McCarthy, Lambert, O'Donnell och Melendres (2009) menar i linje med Carton och 

Fruchart (2014) att lärare ibland använder sig av strategier som inte är förebyggande utan 

istället leder till ohälsa. Exempel på sådana strategier kan vara att läraren förnekar eller 
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skämtar bort problemet, vilket inte heller leder till att problematiken försvinner. McCarthy, 

Lambert, O'Donnell och Melendres (2009) visar även på förebyggande strategier som lärare 

använder sig av. Några av dem är god planering och att läraren undviker att agera impulsivt 

och därmed tappa strukturen. Addison och Yankyera (2015) hävdar att det finns många olika 

sätt att möta stress på. De påpekar även att stress inte behöver vara något negativt i sig, utan 

det är när den leder till ohälsa stressen anses vara farlig. För att hantera denna stress menar de 

att individer måste hitta både praktiska men även känslomässiga strategier som gör att 

stressen befinner sig på en rimlig nivå. Addison och Yankyeras (2015) studie visar på ett 

flertal olika strategier kvinnliga lärare i Ghana använder sig av för att hantera sin stress. Precis 

som föregående forskare visar även Addison och Yankyera (2015) på att vissa strategier är 

mer gynnsamma medan andra kan leda till ohälsa. I studien fick de 25 deltagande lärarna 

svara på frågor kring deras stresshanteringsstrategier. 80 procent av lärarna menade att det var 

viktigt för dem att sätta av tid för nöjen och på så sätt återhämta sig. 72 procent menade att de 

tar ledigt när de behöver det för att stressen inte ska bli övermäktig. Samtliga lärare 

konstaterade att de tog hjälp av professionella när de upplevde stress. En upptäckt Addison 

och Yankyera (2015) gjorde, var att enbart 20 procent av lärarna släppte arbetet när de kom 

hem. Resterande 80 procent hade kvar arbetet i tankarna under sin lediga tid. Ett flertal av 

lärarna hade även så kallade dåliga strategier för att hantera stressen. 44 procent av lärarna 

använde exempelvis alkohol som strategi för att dämpa stressen, 40 procent tog olika 

mediciner för att försöka minimera stressen. Dessa strategier kan liknas med det Carton och 

Fruchart (2014) påvisar som strategier som troligen leder till ohälsa.  

 

Addison och Yankyera (2015) delade upp de olika strategierna lärarna använde sig av i fem 

kategorier, vilket även är fem olika copingstrategier. Den första kategorin, återhämtning, 

berör strategier som att avsätta tid för nöjen osv. Den andra kategorin, egenvård, innefattar 

strategier som att undvika saker som är ohälsosamt. Den tredje kategorin är socialt stöd, där 

professionell hjälp är en av strategierna. Den fjärde kategorin, kognitivt rationellt tänkande, 

kan vara att släppa tankarna på arbetet när arbetsdagen är slut eller att vända tankarna från det 

negativa till det positiva. Den sista kategorin berör det psykologiska, vilket kan vara strategier 

där individen använder medicin eller alkohol (Addison och Yankyera, 2015).  

 

 

 

 



9 
 

3. Metod 

3.1 Metodansats 
 
Den metodansats som ligger till grund för uppsatsen är fenomenografi. Fenomenografin 

valdes framför exempelvis metodansatser som fenomenologi, på grund av att uppsatsens syfte 

är att ta reda på verksamma lärares beskrivningar samt uppfattningar kring vilka 

stresshanteringsstrategier de använder sig av och hur de används, samt hur de upplever att 

stressen uppstår. Den fenomenologiska ansatsen fokuserar på individens upplevelser och inte 

beskrivningar, medan fenomenografi inkluderar båda perspektiven (Dahlgren & Johansson, 

2015). Den fenomenografiska metodansatsen utgår ifrån enskilda individers uppfattningar, 

tankar och beskrivningar om ett specifikt tema (Dahlgren & Johansson, 2015; Larsson, 1986).  

  

I den fenomenografiska metodansatsen ligger fokus på de skillnader som kan finnas i olika 

individers svar. Det framkommer i den här uppsatsen som rubriker i resultatkapitlet.  

Människor uppfattar olika fenomen på olika sätt, vilket även är en av utgångspunkterna för 

ansatsen och den här uppsatsen. Dessa uppfattningar kring fenomenet är dock begränsade till 

antalet och svaren kan därmed bli mättade. För att kunna använda den fenomenografiska 

metodansatsen förutsätts det att insamlingsmetoden är kvalitativ, samt att studiens syfte är att 

söka individers uppfattningar kring fenomenet (Dahlgren & Johansson, 2015).  

3.2 Analysmodell 

Den analysmodell som ligger till grund för uppsatsen är Dahlgren och Johanssons (2015) 

sjustegsmodell. Den valdes utifrån uppsatsens frågeställningar, som vill svara för olika lärares 

beskrivningar och uppfattningar som därmed kan besvaras genom dessa sju steg. Den 

fenomenografiska analysmodellen förutsätter att intervjuerna transkriberas, vilket även har 

gjorts efter varje intervju. Det transkriberade materialet har sedan i steg ett lästs ett flertal 

gånger, med anledning att känna till materialet väl. I steg ett gjordes även anteckningar med 

hjälp av blyertspenna i de utskrivna transkriptionerna. I steg två, vilket Dahlgren och 

Johansson (2014) kallar för kondensation, analyserades transkriptionerna i sin helhet och de 

mest betydelsefulla och signifikanta uttalanden frånskiljdes, genom att markera med grön 

markeringspenna. Därefter jämfördes de grönmarkerade citaten för att finna likheter och 

skillnader, vilket även är steg tre i analysmodellen. Sedan grupperades de olika partierna 

utifrån likheterna och skillnaderna. I detta steg, steg fyra, relaterades de olika citaten till 

varandra och sattes in i olika grupper. Till exempel hamnade citaten ”att gå ut med hunden” 
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och ”att gå på promenad” under samma grupp, då båda syftar på en fysisk aktivitet, nämligen 

att vara ute och gå. Utifrån de grupperingar som gjorts skapades sedan olika kategorier som 

även färgkodades. I steg fem placerades de olika grupperna in i olika kategorier. I detta steg 

låg fokus på likheterna i svaren, vilket ovanstående exempel även visar på.  I steg sex 

namngavs kategorierna med namn som kunde representera kategorins innehåll. I nästa steg, 

steg sju, granskades varje citat för att se om de kunde passa in i fler kategorier än en. Till 

exempel så kunde citatet ”att gå ut med hunden” hamna under både kategorin fysisk aktivitet 

och stänga av, då intervjupersonen syftade på båda delar när den använde sig av strategin. 

Dahlgren och Johansson (2015) menar att det inte är helt ovanligt att till en början ha många 

kategorier för att slutligen ha sammanvävt kategorier med varandra. De menar att det kritiska 

är själva analyspersonen som bestämer vilka gränser som dras mellan de olika kategorierna, 

vilket innebär att gränser mellan olika uppfattningar görs samt ramar för vilken variation som 

får finnas sätts. Till en början analyserades fem kategorier fram, nämligen fysisk aktivitet, 

stänga av, planering, förhållningssätt och kollegialt stöd. Men efter att ha granskat varje citat 

för att se om de passar in i fler än en kategori så slogs kategorin fysisk aktivitet och stänga av 

samman till kategorin återhämning, då likheter fanns i citaten och gav då en större mättnad. 

Ett flertal strategier under kategorin oförutsedda händelser kunde även kopplas till kategorin 

hög arbetsbelastning, då de oförutsedda händelserna leder till en större arbetsinsats. Dock 

slogs inte dessa kategorier ihop på grund av att de oförutsedda händelserna inte behöver leda 

till stress på grund av arbetsbördan, utan de kan vara stressade i sig själv.  

 

Eftersom analysens syfte är att tolka och försöka förstå intervjupersonernas uppfattningar 

kring temat så har denna analys inte heller kunnat vara helt objektiv i processen. Larsson 

(1989) hävdar att den som analyserar automatiskt kommer att värdera och bestämma 

innebörden i de svar som intervjuerna har gett, vilket har gjorts genom de olika 

kategoriseringarna. Larsson (1986) påpekar att det här kan vara problematiskt eftersom den 

som analyserar kan ha tolkat intervjupersonen fel, och bidrar då med ett felaktigt resultat, 

vilket är en aspekt som ödmjukts tagits i beaktning i uppsatsens hållbarhet och tillförlitlighet.  

Vid analysen av resultatet har även tolkningar gjorts utifrån det Kvale (2007) beskriver som 

teoretiskt tolkningssammanhang, vilket har inneburit att ramverket har utgjort en grund för 

hur den insamlade empirin har analyseras och diskuteras. Empirin har alltså ställts i 

diskussionen mot den teoribakgrund som uppsatsen vilar på, vilket även Dahlgren och 

Johansson (2015) menar är en viktig aspekt.  
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3.3 Val av metod 

För att nå syftet med uppsatsen har de kvantitativa metoderna jämförts med de kvalitativa 

metoderna, och då väger fördelarna upp för de kvalitativa metoderna i den här uppsatsen, då 

de kvalitativa metoderna syftar till att gå djupare in på ämnet eftersom de fokuserar på 

kvalitén i svaren och inte till att mäta eller generalisera, vilket hör till de kvantitativa 

metoderna. Den vanligaste metoden inom kvalitativ forskning är intervjuer, som även är den 

metod som valts till uppsatsens empiriinsamling. Genom att välja denna metod undersöks det 

som syftet strävar att undersöka, nämligen uppfattningar kring ämnet stress. Fördelarna med 

de kvalitativa intervjuerna jämfört med de kvantitativa är att dessa är mer ostrukturerade till 

sin form och är därmed lämplig ifall intervjupersonen ska få tala fritt kring ett visst eller ett 

antal teman. Dessa uppfattningar kan riskera att minimeras ifall svarsutrymmet är begränsat 

som det kan vara i de kvantitativa metoderna. För att nå dessa tankar och uppfattningar kan 

följdfrågor ställas, och på så sätt kan de olika intervjuerna gå åt lite olika håll förutsatt att de 

håller sig inom temats ramar (Bryman, 2011). De här aspekterna går i linje med uppsatsen 

syfte. Kvalitativa intervjuer anses mest passande för uppsatsens syfte utifrån de fördelar som 

har presenterats men även utifrån att metodansatsen förutsätter en kvalitativ insamlingsmetod. 

En medvetenhet finns om att nackdelarna med denna metod kan vara att intervjupersonen 

påverkas av intervjuaren, i jämförelse med metoder som enkäter som undkommer detta 

dilemma. Nackdelen kan även vara att transkriberingen kan bli tidskrävande, särskilt med 

tanke på att intervjun kan dra åt många håll när intervjupersonen får tala fritt kring ämnet och 

därmed kan intervjuerna bli långa (Bryman, 2011).  

3.3.1 Kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod 

Dahlgren och Johansson (2015) framhäver att den vanligaste insamlingsmetoden som används 

i samband med fenomenografiska ansatsen är halvstrukturerade intervjuer det vill säga 

semistrukturerade intervjuer som Bryman (2011) benämner det, som även kommer vara 

insamlingsmetoden i den här uppsatsen. Fortsättningsvis kommer begreppet semistrukturerade 

intervjuer användas i uppsatsen. En intervju är ett samtal men inte vilket samtal som helst. 

Intervjun liknar ett vardagligt samtal men där den ena parten har ett specifikt syfte med 

samtalet och vill därmed metodiskt leda samtalet mot det som finns i en eventuell 

intervjuguide (Kvale, 2007). Bryman (2011) beskriver två olika former av kvalitativa 

intervjuer, den ostrukturerade intervjun och den semistrukturerade intervjun. De är till viss del 

lika till sin form då intervjupersonen kan svara fritt kring temat. Det som skiljer dem åt är att 

den ostrukturerade intervjuformen riktar in sig på en fråga eller ett tema, medan den 
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semistrukturerade intervjuformen riktar in sig på ett flertal frågor inom ett eller flera teman. 

Hade syftet med denna uppsats varit att diskutera stress rent allmänt hade den ostrukturerade 

intervjuformen varit passande. Nu är dock syftet att komma djupare in i temat och därmed 

erhålla svar om uppfattningar gällande stresshanteringsstrategier och därför väljs de 

semistrukturerade för att se till att undersöka det som uppsatsen syftar till att undersöka. 

Fördelen med de semistrukturerade intervjuerna är att intervjuaren kan leda in 

intervjupersonen på just detta genom ett flertal frågeställningar som kan sammanställas i en 

intervjuguide. Genom att använda en intervjuguide och därmed ha tillåtelse att hjälpa 

intervjupersonen åt rätt håll genom följdfrågor så kan intervjun möjliggöra att syftet besvaras. 

En intervjuguide används därför inför den här uppsatsens empiriinsamling. Syftet är vidare att 

intervjupersonen ska få utforma sitt svar på sitt sätt och med sina uppfattningar kring temat 

(Bryman, 2011). Dahlgren och Johansson (2015) beskriver på likande sätt och påvisar att 

intervjuaren ska vägleda intervjupersonen åt det syfte intervjun vill eftersträva inom det 

utvalda temat, i det här fallet temat stress. De menar vidare att det kan göras genom ett mindre 

antal frågor som kan liknas med Brymans (2011) intervjuguide. Det är även viktigt inom den 

fenomenografiska ansatsen att intervjuerna spelas in, då det är utifrån transkriptionerna svaren 

ska analyseras, samt att analysen blir mer tillförlitlig då svaren analyseras i sin helhet 

(Dahlgren & Johansson, 2015).   

 

Att helt följa den ostrukturerade eller den semistrukturerade intervjun är nästintill omöjligt, att 

ställa sig ödmjuka inför att intervjuerna endast drar åt den semistrukturerade intervjuformen 

är därför viktigt att framhålla. När empirin skulle samlas in utgick intervjuerna ifrån Brymans 

(2011) beskrivning av semistrukturerade intervjuer. Dessa kan också liknas med Dahlgren och 

Johanssons (2015) fenomenografiska intervjuer, som även utgår ifrån ett tema samt en 

intervjuguide. Det går att tolka det som att namnet enbart skiljer dem åt.  

3.3.2 Utformning av intervjuguide  

Inför utformandet av intervjuguiden ställdes olika valmöjligheter mot varandra. Det ena valet 

var att utforma guiden i en viss ordning, så att frågorna följer på ett bra sätt. Denna ordning 

kan dock komma att ändras under intervjun, på grund av att den kvalitativa intervjuformen 

inte är fast i sin form (Bryman, 2011). Val som rörde öppna eller stängda frågor togs även i 

beaktande. Språket och begreppen har även funderats över, där både förståelsen för begreppen 

samt om frågorna kommer ge en rätt bredd på svaren, har diskuterats. Frågor som om 

intervjufrågorna ska skickas ut till intervjupersonerna innan eller inte har även diskuterats. 
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Inför alla dessa val togs beslutet om att utföra en pilotintervju. Denna intervju förväntades 

hjälpa till med några av de funderingar som fanns kring utformandet av intervjuguiden. Mer 

om pilotintervjun går att läsa under kapitel 3.4. Pilotintervjun resulterade i att intervjufrågorna 

med fördel kunde skickas med i det inledande brev som urvalsgruppen fick ta del av inför 

intervjuerna. De fördelar som pilotintervjun visade med att skicka ut frågorna innan intervjun 

var att intervjupersonerna får tid att tänka över ifall de har några strategier eller inte, och 

vilka. I pilotintervjun upptäcktes att det kan vara svårt att komma på sådant spontant. Andra 

fördelar med att skicka frågorna i brevet kan kopplas till etiska aspekter.  Frågorna kan 

upplevas personliga, och för att kunna ta ställning till om de vill delta eller inte kan det vara 

positivt att skicka ut frågorna innan. Läs mer om de etiska aspekter som har tagits i bejakande 

inför intervjuerna under kapitel 3.6. Ytterligare en aspekt kring varför frågorna skickas ut till 

urvalsgruppen är att någon nackdel inte kan utläsas i det här sammanhanget, och inte heller att 

intervjupersonerna får möjlighet att tänka till svar på frågorna innan. Hade frågorna varit av 

mer politisk karaktär, där ett rätt eller fel varit av betydelse, hade förmodligen frågorna inte 

skickats ut, då det finns en risk att intervjupersonen svarar på ett sätt som den tror att 

intervjuaren vill höra (Bryman, 2011). Denna kritiska aspekt är dock inte relevant i detta fall 

då frågorna är av mer personlig karaktär.   

 

Bryman (2011) och Kvale (2007) beskriver olika typer av frågor som kan ingå i en kvalitativ 

intervju och därmed i en intervjuguide. Dessa typer av frågor har använts i utformandet av 

intervjuguiden till denna uppsats, där det som Bryman (2011) kallar inledande frågor, 

preciserande frågor samt direkta frågor funnits med. Vidare beskriver författaren även tre 

andra typer av frågor, som skiljer sig åt när de kommer i ordningsföljd under intervjun. Det är 

inledande öppna frågor, mellanliggande frågor samt avslutande frågor. Utifrån denna 

beskrivning inleds intervjuguiden för denna uppsats med en öppen fråga kring temat, som 

följs av mellanliggande preciserande frågor och sedan avslutas med en avslutande fråga som 

riktar sig på att intervjupersonen får ge tips till andra inom ämnet. Intervjuaren kan genom 

sonderingsfrågor följa upp tidigare frågor, det innebär alltså att intervjuaren kan använda sig 

av följdfrågor (Bryman, 2011). Dessa frågor utformades i intervjuguiden som en hjälp under 

själva intervjun. Frågorna kan dock användas olika från intervju till intervju, och fanns enbart 

med som ett stöd i guiden. På samma sätt arbetades tolkande frågor fram i guiden, men precis 

som Bryman (2011) beskriver fanns dessa enbart som en hjälp, och användes olika i olika 

intervjuer för att få en förståelse för om svaren uppfattats och tolkats rätt eller fel. Bryman 

(2011) menar vidare att tystnaden kan vara väldigt effektiv och visar att intervjupersonen kan 
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fundera och utveckla sitt svar. Därför togs även detta med i beaktande i frågeguidens 

formulerande. Bryman (2011) påstår att tystnaden även kan vara ett effektivt sätt i att 

minimera intervjuarens kommentarer och ge mer utrymme för intervjupersonens svar inför 

den kommande transkriberingen. Författaren hävdar också att frågorna i intervjun överlappar 

varandra och att ordningen kan komma att ändras i den semistrukturerade formen men att det 

är till hjälp för den som intervjuar att hålla isär frågorna, därför bör intervjuguiden vara 

genomarbetad. Bryman (2011) och Kvale (2007) hävdar att ledande frågor är en farhåga i en 

kvalitativ intervju. Att leda intervjupersonen mot det aktuella temat utan att inte leda mot ett 

önskat svar kan vara en svårighet och detta försöks förebyggas med hjälp av den väl 

strukturerade intervjuguiden. Vidare menar Kvale (2007) att om frågorna arbetats fram på ett 

bra sätt där ledande frågor undviks finns ändå en risk i att intervjuaren leder intervjupersonen 

genom kroppsliga och verbala reaktioner, som kan verka för en förstärkning hos 

intervjupersonen som antingen kan vara positiv eller negativ.   

3.4 Hållbarhet och tillförlitlighet 

Objektiviteten har diskuterats inom den kvalitativa forskningen under många år. Ett 

intervjusamtal med människor som utbyter kunskap och är i samspel med varandra kan 

knappast vara helt objektivt. Resultatet av intervjun måste diskuteras och sättas in i relation 

till hur intervjuerna gick till, när och med vilka. Begreppen reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet är begrepp som inte alltid används i kvalitativ forskning. Anledningen 

skulle kunna vara att för få personer intervjuas för att resultatet ska kunna generaliseras vilket 

skulle kunna vara fallet i den här uppsatsen, eller att reliabiliteten inte är hög då det är ett 

tolkande resultat i viss mån (Kvale, 2007). Vidare menar Kvale (2007) att dessa begrepp 

istället ersätts med mer vardagliga termer som tillförlitlighet, pålitlighet och hållbarhet. I 

intervjuerna försökte detta eftersträvas genom att bland annat använda följdfrågor, för att till 

viss del säkerställa att både intervjuaren och intervjupersonen menar samma sak. En 

pilotintervju har använts för att pröva begreppsanvändningen i intervjufrågorna, ordningen på 

frågorna samt inspelningskvalitén. Tekniken ska vara enkel och fungera väl, det är inte en 

aspekt som ska påverka för att något uteblir eller blir otydligt i ett resultat och därmed sänka 

tillförlitligheten (Bryman 2011; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). I linje med Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) har även vissa händelser som inte tagits upp av ljud noterats på 

ett klassiskt sätt med papper och penna. Det kan vara saker som gester och grimaser eller små 

noteringar om vilka frågor som berörts. Detta har genomförts för att öka tillförlitligheten.  
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För att öka studiens tillförlitlighet behövdes förståelsen för begreppen stress och strategier 

säkerställas. Inför pilotintervjun diskuterades huruvida dessa begrepp kunde innebära en viss 

otydlighet i vad som menas med begreppet och också en okunskap i vad begreppet betyder i 

det senare fallet syftades begreppet strategi. För att undvika vad som menas med begreppet 

stress inledde intervjuerna med en fråga om vad intervjupersonen anser att stress är. Intervjun 

fortlöper sedan med denna begreppsförståelse. Ramverket tar även upp att stress kan ha olika 

betydelser för olika individer, därmed ansågs det viktigt att ha den som en inledande fråga för 

att veta vad det är intervjun syftar på så att inte tillförlitligheten kring dessa begrepp är osäkra. 

Därför valdes begreppen stress och strategier att behållas efter pilotintervjun. Begreppet 

strategi valdes också att ha kvar då det i pilotintervjun inte framkom några otydligheter kring 

begreppet. Strategier kompletteras även i den avslutande frågan med ordet tips, för att vara på 

det klara med vad frågan syftar till.  

 

Ett annat sätt för att försöka säkerställa hållbarheten och tillförlitligheten i denna studie är 

genom att träna den förmåga som kan vara den största bristen inom kvalitativa intervjuer, 

nämligen intervjuarens insats. Kvale (2007) menar att verktyget som används vid en intervju 

är forskaren själv. Därmed är intervjuarens insats den som kanske bör kritiskt granskas. 

Denna insats har tränats med hjälp av en pilotintervju. Både Bryman (2011) och Boréus 

(2015) hävdar att en pilotintervju inte enbart prövar innehållet inför intervjun utan även ger en 

insikt och erfarenhet i hur kvalitativa intervjuer genomförs. Även Kvale (2007) förespråkar 

vikten av att genomföra en pilotintervju innan den ”riktiga” intervjun. Han menar att ett 

självförtroende är viktigt hos den som intervjuar för att få till ett tryggt och bra samspel med 

intervjupersonen. Ett sådant självförtroende bygger intervjuaren upp genom att pröva sina 

tekniker genom att utföra pilotintervjuer vilket ansågs som viktigt i insamlingen. 

 

3.5 Urval 
 
Det finns olika kvalitativa urvalsmodeller. En kallas för målstyrturval och en annan för 

sannolikhetsurval. Till denna undersökning har det målstyrda urvalet valts då uppsatsen syftar 

till att undersöka en specifik enhet i samhället, nämligen skolan, närmare bestämt lärare. 

Urvalet har alltså skett på mer än en nivå vilket är vanligt i ett målstyrt urval (Bryman, 2011). 

Även Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att urvalet sker genom två steg. Det första 

steget berör vilken organisation i samhället som bör väljas. Inför denna uppsats valdes 

naturligt skolan som organisation ut i det första urvalet. I det andra steget menar Eriksson-
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Zetterquist och Ahrne (2015) samt Bryman (2011) att individer i organisationen bör väljas ut. 

Denna undersökning har valt lärare som skall intervjuas. Personer inom organisationen som 

valdes bort var rektor, elever samt övrig personal inom skolan som till exempel kurator och 

skolsköterska. Lärare valdes i det andra urvalet med anledning av uppsatsens syfte som är att 

få lärares strategier för stresshantering, vilket med andra ord föll sig naturligt. Ett vidare urval 

har skett genom att specificera vilken typ av lärare som urvalsgruppen ska innefatta. Med 

hänvisning till en kunskapslucka som upptäcktes gällande F-3 lärare och deras 

stresshanteringsstrategier begränsades urvalsgruppen till verksamma lärare inom just F-3. 

Slutligen skedde ett sista urval, där lärarens erfarenhet blev av relevans. Den tidigare 

forskning som denna uppsats tagit del av visar statistik där nyexaminerade lärare till högre 

grad upplever stress som lett till ohälsa. Då syftet med uppsatsen är att ta reda på hur och 

vilka strategier lärare använder sig av, kan det vara en fördel ifall lärarna har arbetat under ett 

flertal år och därmed genom erfarenhet sett att strategierna inte lett till ohälsa. Eftersom 

lärarna i studien inte bör ha varit stressade på ett ohälsosamt sätt, kan slutsatsen dras att deras 

strategier har varit användbara och fungerat. Med detta som anledning begränsades 

urvalsgruppen ytterligare till F-3 lärare som varit verksamma i minst 15 år.  

 

Antalet intervjuer har begränsats till sex stycken. Detta val har gjorts delvis i förhållande till 

tidsaspekten men också att det ofta räcker med det antalet enligt Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015). De menar att om frågorna är personliga och handlar om uppfattningar av ett 

fenomen behöver inte värdet av studien öka om fler intervjuer sker. Begreppets mättnad som 

innebär att samma typ av svar återkommer och att frågorna tömts ut är ett sätt att avgränsa 

antalet intervjuer (Bryman, 2011; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Ett sådant fenomen 

kan dock inte avgränsa antalet intervjuer i ett urvalsstadie utan först när intervjuerna ägt rum. 

Kvale (2007) påpekar att nackdelen med att enbart ha ett fåtal intervjuer är att resultatet inte 

kan generaliseras på en större grupp, utan resultatet svararar endast för den enskilda gruppen. 

Nackdelen med att ha ett flertal intervjuer kan dessvärre vara att det blir svårt att få ett djup i 

varje tolkning.  

 

Eftersom uppsatsen syfte är att ta reda på lärares beskrivningar och uppfattningar kring stress 

och stresshantering så kommer svaren automatiskt skilja sig från individ till individ. Eftersom 

svaren oavsett om lärarna arbetar på samma skola, i samma område eller liknande kommer att 

ge till stor del individuella svar så spelar skolans geografiska läge, om lärarna arbetar på 

samma skola eller liknande aspekter mindre roll. Dock antas ett ödmjukt ställningstagande 
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kring att det kan finnas skillnader mellan strategier beroende på hur stresstålig läraren är 

kontra vilken miljö de befinner sig i.  

 

När de ovanstående kriterierna för urvalsgruppen var bestämda så valdes de intervjuade 

lärarna ut utifrån ett bekvämlighetsurval samt genom snöbollseffekten. Genom kontakter 

skapades den första kontakten. Sedan kontaktades resterande lärare med hjälp av 

snöbollseffekten. Denna urvalsmodell innebär att en inledande intervju sker, i det här fallet 

var det pilotintervjun, genom denna intervju skapades möjligheter att komma i kontakt med 

andra lärare inom urvalsgruppen och på så sätt byggs snöbollen genom att utöka antalet lärare 

till denna uppsats (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).      

3.6 Etiska aspekter 
 
Vid insamlingen av empiri har de forskningsetiska riktlinjer vetenskasrådet (2002) framhäver 

tagits i beaktande och skickats ut till samtliga involverade i studien. Valet att bifoga de etiska 

riktlinjerna i den intervjuförfrågan som skickats ut till urvalsgruppen gjordes så att samtliga 

skulle kunna förhålla sig till dem inför val att vara med i studien eller inte. Vetenskapsrådet 

(2002) belyser att samtliga personer som är involverade i en studie ska enligt samtyckeskravet 

ge sitt samtycke till att resultatet får användas i uppsatsen. Vilket samtliga intervjupersoner 

gjort genom mailsvar. I samband med att de har gett samtycke har de blivit informerade om 

vilka villkor det finns för att vara delaktig i intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2002). Genom det 

informationsbrev som skickats ut till urvalsgruppen i samband med intervjuförfrågan, har 

villkoren för deltagandet beskrivits samt vad de ska ge samtycke till. Enligt 

konfidentialitetskravet har samtliga blivit informerade genom informationsbrevet, om att 

personlig information så som namn, skolans läge och namn, kommun eller län kommer att 

anonymiseras i uppsatsen, vilket även har gjorts i uppsatsen samt i transkriptionerna. De har 

även blivit informerade i både brev och inför varje intervju om att känslig information inte 

kommer att offentliggöras, inte heller den ljudfil som spelats in. Den information som samlas 

in kommer inte heller användas utanför uppsatsens ramar i enlighet med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

3.7 Tillvägagångssätt  

En intervjuguide utformades, där ett flertal frågor och teman togs upp. För att testa 

begreppsförståelsen i frågorna utfördes sedan en pilotintervju med en verksam F-3 lärare. 

Läraren kontaktades via mail, där information angående syftet med pilotstudien angavs. 
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Under pilotintervjun prövades även ljudupptagningsförmågan i hur apparaten var placerad i 

förhållande till intervjupersonen. Utifrån den genomförda pilotintervjun utformades sedan en 

färdig intervjuguide. Innan frågorna skulle skickas ut till intervjupersonerna så specificerades 

den urvalsgrupp som tidigare beskrivits. Rektor på skolorna informerades om att en 

intervjuförfrågan har skickats till en av lärarna på skolan. Intervjuerna ägde rum mellan 2016-

04-20 och 2016-05-05. Intervjuplatsen valdes av intervjupersonen och var i samtliga fall deras 

egna klassrum. Intervjuerna ägde rum efter skolans slut så klassrummen var ostörda och 

avskilda. Intervjuerna spelades in med hjälp av röstmemon. Små noteringar har även gjorts 

med papper och penna för att komma åt det allra viktigaste i intervjuerna. När alla intervjuer 

var klara, så började transkriberingen. Samtliga intervjuer lyssnades igenom noga och flera 

gånger för att få med allt. Transkriptionerna gjordes så verklighetstrogna som möjligt och 

skrevs ut med pauser och eventuella skratt, då det utifrån fenomenografin anses viktigt. 

4. Resultat  
 
Resultatet kommer att presenteras under frågeställningarna hur uppfattar lärare i årskurs F-3 

att stress i yrket uppstår? och vilka strategier använder sig lärare i årskurs F-3 av och hur 

används dessa för att hantera stress? Tre kategorier presenteras under frågeställning ett och 

fyra kategorier presenteras under frågeställning två. Kategorierna har tagits fram genom den 

utförda analysen. Resultatet visar att likheterna i svaren är fler än skillnaderna. En viss typ av 

mättnad uppfattades i svaren då samma strategi i många fall beskrevs av flertalet av lärarna. 

Det är dock viktigt att beakta att resultatet som framkommer i denna studie enbart kan svara 

för vad som framkommit i de intervjuer som genomförts och inte kan generaliseras till andra 

grupper.  

4.1 Hur uppfattar lärare i årskurs F-3 att stress i yrket uppstår? 

Utifrån intervjuerna framkom det att upplevelsen av stress och hur den uppstår i yrket är 

kopplat till individen och dess personlighet: ”Men det beror lite på personlighet”. En annan 

beskrev det som: ”och var man har sin egen stresströskel, det tror jag är individuellt”. Dock 

framkom ett flertal gemensamma uppfattningar kring hur stress i yrket uppstår. Dessa 

uppfattningar kommer presenteras under kategorierna: Hög arbetsbelastning/brist på tid, 

oförutsedda händelser och otillräcklighet. 
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4.1.1 Hög arbetsbelastning/brist på tid 

Från samtliga intervjuer framkom att lärarna upplever stress i förhållande till sitt arbete. De 

beskriver delvis att stressen uppstår när de inte hinner med det de ska göra, vilket kan utläsas 

med hjälp av följande citat: ”Mmm, jag tänker så här att stress är ju det som jag inte hinner 

att göra”, ”För övrigt är så, så, så stress är ju…det är när jag inte hinner med”. 

Intervjupersonerna menar att arbetsbelastningen kan vara hög men så länge det hinns med så 

är det okej. När tiden inte räcker till och man inte hinner då övergår det till stress. Ett liknande 

citat beskriver att ansamlingen av arbetsuppgifter kan upplevas stressande: ”Dom här högarna 

som växer de jag absolut inte hinner göra, de det är det man kan få ont i magen av och känna 

att jag fixar inte det här, så, mmm, det är ju det som är värst alltså, det man inte får gjort”. 

Ytterligare en intervjuperson visar på att stressen uppstår när arbetsbelastningen är hög och 

tiden för planering saknas: ”Stress är ju för mycket arbetsuppgifter, ehh inte har 

planeringstid”. En intervjuperson beskriver även att stress uppstår när extra arbetsuppgifter 

hamnar på dem, som någon annan egentligen borde lösa. Detta skapar på så sätt hög 

arbetsbelastning och stress: ”Vi kan få från vikariebokningen, det inte finns inte någon vikarie, 

mmm, och då ligger det ju på oss…fast man önskar ju att det skulle skötas automatiskt”. 

 

Flera intervjupersoner beskriver att stressen blir extra svår under perioder som när 

utvecklingssamtalen eller nationella proven ska genomföras. En intervjuperson beskriver: ”Du 

har ju stresstopparna när man tänker att man har utvecklingssamtalen då, då blir det ju en 

oerhörd stresstopp tycker jag”. En annan intervjuperson svarar på frågan om stress upplevs i 

förhållande till arbetet på följande sätt:  

 

Det kan man ju absolut känna, och det kan ju höra ihop med att nu vet jag att nu börjar 

alla utvecklingssamtal och nu har man ganska mycket framför sig och nu ska jag skriva 

omdömen och rätta alla nationella och sammanställa det och det är klart att det kan 

kännas stressigt ibland. 

 

En annan intervjuperson svarar på samma fråga, om stress upplevs: ”I perioder, under 

utvecklingssamtalen, den tiden då kan jag tycka det är stressigt, för då ska man göra nitton 

samtal utöver det man alltid gör”. Till sist ett liknande uttalande från ytterligare en 

intervjuperson: ”Det är klart att periodvis är det ju tuffare när det är utvecklingssamtal eller 

sånna perioder. 
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4.1.2 Oförutsedda händelser  

En annan kategori som benämns som stressfaktor är oförutsedda händelser, det som inte går 

att påverka eller planera inför. Intervjupersonerna menar att det sker mycket runt omkring 

arbetet som är bortom deras makt vilket kan leda till stress. En intervjuperson beskriver sin 

upplevelse av stress på följande sätt: ”Stress kan ju vara mycket runt omkring känner 

jag…när det inte finns vikarier, när inte rektorer finns på plats, när man inte vet, alltså sånna 

saker som är utanför min makt…som inte jag kan påverka”. En annan intervjuperson 

beskriver samma oförutsedda händelse på liknande sätt: ”Det finns ingen vikarie som också är 

en stor stresspåverkan”. En annan intervjuperson beskrev konflikter som en oförutsedd 

händelse som påverkar resterande dag och som även kan skapa stress: ”Så kanske det är nåt 

bråk på rasten och så ska det redas ut och så vidare, en dag kan ju snabbt kännas påställd 

och det är ju en slags stress”.   

 

4.1.3 Otillräcklighet 

Den tredje kategorin är stressen som upplevs i själva klassrummet och beskrivs bland annat på 

följande sätt: ”Mmm nej men jag tänker på arbetsplatsen som jag blir stressad av så är det ju 

kanske stora grupper, jag känner otillräcklighet hos mig själv” en annan beskriver det som 

”Lite stress känner jag i klassrummet”, ”Sen kan det va stressigt att va ensam med alltid 

nitton elever”, ytterligare en beskrev upplevelsen av stress som:  

 

Om jag känner att jag inte räcker till, till barnen…då blir jag stressad…och [lång 

paus] ääää, just den här otillräckligheten och stressen när man typ är med barnen så här, 

så kan man ju också känna sig stressad, för att jag hinner inte riktigt med det jag har 

tänkt, jag räcker inte riktigt till. 

 

Dessa citat visar på en känsla av otillräcklighet gentemot eleverna i klassrummet och att den 

känslan kan leda till stress.  

4.2 Vilka strategier använder sig lärare i årskurs F-3 av och hur används 
dessa för att hantera stress? 

4.2.1 Planering  

En av de strategier som framkom under intervjuerna var planering. Det framkommer tydligt i 

intervjuerna att intervjupersonerna använder planering för att undvika stress: ”Och sen se till 

så att man får tid till planering, man får komma undan och sen kanske att man inte tar med 

sig allt jobb hem”.  Citatet visar att tiden för planering är viktig för att undvika arbete hemma 

som kan leda till stress. Att ha gott om planeringstid är viktigt för intervjupersonerna, för att 
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undvika och förebygga stress. Följande citat visar att planeringen är en bra 

stresshanteringsstrategi: ”Ja men om jag är bra förberedd i det jobbet som jag ska framföra 

till mina elever och mina barn, då får man ner en stressnivå”. En annan beskriver att: ”Jag 

planerar dagen innan det jag ska göra dagen efter för att det inte ska bli stressigt dagen 

efter”. Ytterligare en intervjuperson menar att: ”Ja men främst planering tänker jag eeh att 

bygga upp a men planering av hur dagen ser ut, att man schemalägger dagen”. Citaten visar 

att strukturen och planeringen för dagen är viktig. De menar att genom planering så skapas 

rutiner och struktur som bidrar till att stressen förebyggs och undviks. Följande citat visar 

tecken på planering där det är just rutinerna och strukturen som förebygger stressen: 

 

Rutiner och struktur och det här igenkännande och återkommande…det här som gör att 

barnen vet nästan precis vad som, a men vad som ska komma, sen vet dom ju inte 

innehållet…men dom vet att det alltid är samling på mattan, det är alltid almanackan 

det är alltid, a men så där.  

 

En intervjuperson beskriver det som att rutinerna arbetas fram genom åren, där innehållet 

planeras och sedan utvärderas och sparas till nästa gång. På så vis menar intervjupersonen att 

en god planering leder till rutin och därmed minskar stressfaktorer. Intervjupersonen menar att 

även om inte varje dag är planerad i detalj så finns en struktur planerad som leder till att 

stressen förebyggs:  

 

Och är man då duktig och skriver upp lite grann vad man gjorde förra omgången…då 

kan jag ju enkelt titta …då bygger du upp en elevbank. Så har man ordning och struktur 

på sina grejer och så hjälper det tycker…så då är ju den en förebyggande grej tänker 

jag…då är det ganska lätt att komma på måndag morgon oplanerad å ändå tänka lite 

grann, jo men, a men, så, nu ska vi köra kroppen, a men det vet jag ju att jag haft och 

det var rätt så bra så a men då tar jag det här.  

 

Intervjuerna visade även på andra typer av planering, där strategier för hur arbetet ska läggas 

upp under vissa perioder var en planeringsstrategi. En intervjuperson förklarar att i vissa 

perioder så planeras arbetet att tas med hem, på så sätt undviker intervjupersonen stressen för 

stunden:  

 

Där det kör ihop sig för mycket då kan jag ju välja att ta hem och jobba…då händer det 

ju också att jag sätter upp tid för det…jag ska ju inte jobba så men andra sidan ibland 

kan ju det faktiskt ändå vara bättre, hellre det då jag känner att det här har jag gjort i 

alla fall. 
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En annan period som beskrivs som extra viktig att använda sig av planeringsstrategier är 

under utvecklingssamtalsperioden. Intervjupersonerna visade på olika strategier under denna 

period, en intervjuperson beskriver till exempel att: ”Matar in många på kort tid för det ger 

mig mindre stress”. En annan intervju visar även att strategierna som används kan se olika ut 

för olika individer. Intervjupersonen har kommit fram till en planeringsstrategi som leder till 

att stressen förebyggs: 

 

Mm och där är det ju en del som inte väljer att kanske bara lägga fyra samtal per vecka 

och inte ha, och ha sex veckor istället för dom, medan jag blir mycket mer stressad av 

det, dom tar aldrig slut tänker jag. Så jag gör ju tvärtom och matar in många på kort tid 

för det ger MIG mindre stress, och det får man ju prova sig fram lite grann.  

 

En intervjuperson menar även att rasterna inte planeras in som rast ifall arbetet inte klart. 

Rasterna används istället som ett tillfälle att planera upp arbetet: ”Jag blir mer stressad av att 

bara släppa och gå och säga att nu har jag rast.”  

4.2.2 Kollegialt stöd 

En annan strategi som intervjupersonerna använde sig av och som framkom under 

intervjuerna var kollegialt stöd.  Ett flertal intervjupersoner menade att det var viktigt för dem 

att berätta för någon kollega ifall de upplevde stress för att få stöd och hjälp. Citat visar 

exempelvis på detta: 

 

Jag tänker så här att blir man stressad i en situation så här på skolan när man har svårt å 

veta hur ska jag hinna med eller hur jag ska orka med, man måsta tala om det, berätta 

hur du känner det, för arbetslaget eller närmsta kollegan, eller den du delar eller har 

årskursen med eller rektor eller kurator. 

 

En annan intervjuperson uttryckte det: ”Berätta hur det känns, få tips och hjälp kanske, kan 

du hjälpa mig lite, hur tänker du och framför allt är det väl kanske med den som man, om 

man är som man har delar årskurs då med nån då”. Intervjupersonerna menade även att 

kollegialt stöd kunde vara att ta hjälp av varandra när det gäller erfarenhet och upparbetat 

material: ”Få lite tips och hjälp kanske, kan du hjälpa mig lite…för dom allra flesta är ju 

villiga att dela med sig…för då kan man få några bra papper”. En annan intervjuperson 

uttryckte det på följande sätt ”Inte vara rädd för att be kollegor om råd eller hjälp eller be 

och få del av eller dela med sig av, jag menar jag som har jobbat har ju pärmar efter pärmar 

fulla med liksom eget material som man har gjort,” samma strategi uttrycktes även genom 

följande citat: ”Blir du stressad, sätt dig då ner och titta på vad är det som stressar dig. Och 
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är det då att du känner att jag hinner inte, jag har så mycket lektioner och jag ska planera 

och jag har inget att ta av då är ju det konkret tänker jag…be om hjälp så känner jag”. En 

annan intervjuperson menade att det kollegiala stödet även kan vara att använda varandra som 

utvärderingsform: ”Jag tycker det är viktigt att samtala med dom kollegorna som man har, 

det gör ju vi nästan dagligen när barnen har gått hem då är det ändå en avcheckning 

åtminstone på fem minuter som vi pratar, och det är viktigt”. Ovanstående citat visar att det 

kollegiala stödet kan vara av stor vikt för att förebygga stress, där intervjupersonerna tar hjälp 

av varandra för att få stöd i stressade situationer. Genom samtal, utvärdering eller samarbete 

när det gäller material kan stressfulla situationer förebyggas och stress över otillräcklig 

planering kan undvikas genom varandras hjälp. Samtliga svar kring kollegialt stöd framkom 

genom frågeställningen gällande tips på strategier till lärarstudenter, och visar därmed på att 

det kollegiala stödet används som stresshanteringsstrategi.  Dock användes inte denna strategi 

av samtliga intervjupersoner, utan intervjuerna visar på att det finns en skillnad mellan olika 

individers strategier på det här området. En intervjuperson uttryckte det som att den helst inte 

tog hjälp av andra utan löste hellre problemet själv, för att säkert veta att det blir gjort och på 

så sätt undvika stressen: ”Fast jag kan inte komma till jobbet och veta att klass står utan 

vikarie, och det ligger väl lite i mig men då löser jag det hellre…så är nog jag om det blir 

stressigt så försöker jag lösa det själv.”  

4.2.3 Förhållningssätt 

En strategi som några intervjupersoner berättade att de använde sig av för att hantera sin stress 

var hur de förhöll sig till sitt arbete. Detta kunde upprepas flera gånger under en och samma 

intervju. De menade att det är viktigt att förhålla sig till sitt uppdrag som ett arbete, att förstå 

att arbetet som lärare bara ”Är ett jobb, det är inte ett kall” eller att: ”Det är INTE livet det 

här, det är ett jobb! Det är inget kall som du ska klara av utan, det är nåt annat…även om det 

är ett väldigt viktigt jobb” som ett par intervjupersoner uttryckte sig. Allt kan inte alltid vara 

perfekt och det behöver det heller inte vara. En intervjuperson uttrycker det som ”Så är det 

som sagt, det står inte och faller med att allt är perfekt i varje stund för det kan det inte va”. 

En annan intervjuperson säger ”Man vet ju att allt bli inte perfekt men man är inte, man kan 

inte ha koll på riktigt allt…livet funkar inte så”. Ett tänkande som ”good enough” är alltså 

viktigt menade ett flertal intervjupersoner då arbetet annars aldrig tar slut. En intervjuperson 

uttryckte det: ”Men tänk inte att allt måste va så så perfekt asså så genomtänkt var enda grej 

man gör”, en annan uttryckte det ”Det behöver inte bli hundra procent i alla lägen, det 

behöver det inte bli men man måste liksom leva med och vara nöjd med good enough liksom.” 
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Ytterligare en intervjuperson visar på samma tankesätt genom följande citat: ”Man får inte 

låsa sig vid att det bara jag och jag måste vara på topp i alla lägen för det kan inte va så”, 

eller som denna intervjuperson uttrycker det: ”Man lär sig att nu ska jag göra det här och jag 

hann inte mer, NEJ då får det va så och sen nöja mig med att jag kom HIT”. En annan 

intervjuperson påpekade att det är viktigt genom en tilltro till sig själv inte jämföra sig med 

andra, utan hitta ett lugn där förhållningssättet ”good enough” tillämpas: ”Att man inte ska 

titta på vad nån annan kollega gör å jämföra sig…att försöka få en tilltro sig själv”. Att 

arbeta upp ett förhållningssätt där man ”stänger av” och släpper arbetet efter arbetsdagen är 

en viktig strategi enligt ett flertal intervjupersoner, en intervjuperson uttrycker sig så här: 

”Tillåta sig att känna sig nöjd när man går hem även om man inte är färdig…jag kan ju inte 

gå hem och tänka att jag är färdig för det är jag ju aldrig nästan utan då får jag tänka att nu 

är tiden slut och det, börjar man tänka så nu är arbetstid slut då går jag hem”.  

 

Ett annat förhållningssätt kunde även vara att inte stressa upp sig när oförutsedda händelser 

uppstod utan att istället ha ett förhållningssätt där man får räkna in sådana händelser och 

därmed undvika att bli överrumplad av dem: ”Ja nä det kan man ju liksom inte förutse och 

inte välja bort eller välja in, utan det är ju bara så, det får man räkna med”.  

4.2.4 Återhämtning 

Ett vanligt förekommande svar på vad man gör för att återhämta sig och som användes som 

strategi för att hantera sin stress var någon form av motion, där promenader var det mest 

förekommande svaret. Intervjupersonerna berättade att genom promenaderna kunde de 

slappna av och stänga av tankarna från arbetet på ett bra sätt och på så sätt rensa hjärnan. 

Följande citat visar detta: ”Så har jag ju hundar som kräver promenader och det är en väldigt 

bra resning av hjärnan”, eller: ”Är man trött i huvet eller är man slut jaa men då ska jag 

bara vara hemma och tanka ner eller gå en promenad”.  Intervjupersonerna menar också att 

genom promenader slappnar de av och gör något de gillar, på så vis återhämtar de sig från 

arbetet: ”Jag kan gå på en promenad…umgås med nån jag, sånna man tycker om och gå en 

promenad göra nåt man tycker är roligt”, ”Ja men det är nog mycket promenader…det är 

min avslappning.” De flesta beskrev att de använde träningen som ett sätt att koppla av och 

sätta sitt fokus på någonting annat än arbetet. Andra motionsformer som angavs var gym och 

gympa: ”Jag kan gå på gymmet…det är min avslappning” och: ”jag kan gå på gympa, det 

kan va återhämtning”. En annan intervjuperson menade att motionen utfördes för ett annat 

syfte än att rensa hjärnan eller koppla av. Intervjupersonen menade att motionen användes: 
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”För att hålla sig någorlunda i form och trim så man har orken”. Intervjupersonen menade 

genom gestikuleringar att orken skulle vara till för stå framför tavlan och gå runt och hjälpa 

eleverna.   

 

Andra typer av aktiviteter som används som återhämtning var trädgårdsarbete och att umgås 

med vänner. Intervjupersonerna menade även här att syftet med dessa strategier var att 

”stänga av” och tänka på annat genom: ”Att slappna av när man kommer hem och då är det 

nog trädgården som är mitt…trädgårdsarbete hemma”. Det går även att tolka följande citat 

som att intervjupersonen återhämtar sig genom att stänga av arbetet. Denna tolkning görs 

genom att citatet visar på ett uttryck där intervjupersonen menar sig arbeta under arbetstid och 

inte under resterande tid: ”Umgås med sånna man tycker om…jag är nog ganska enkel också 

så, när jag jobbar så jobbar jag, jag behöver inte så där, jag är ganska nöjd med att komma 

hem och äta lite mat och pyssla lite hemma”. Det framgår även i det empiriska materialet att 

det är viktigt att kunna stänga av arbetet efter dagens slut för att få tid för återhämtning, 

oavsett vilken aktivitet som intervjupersonerna använder sig av. Följande tre citat visar just 

detta: ”Men så gäller det ju också att ha andra aktiviteter, fritidsaktiviteter som man lägger 

tankarna på och som man vill göra…jag är bra på att koppla bort.” En intervjuperson 

uttrycker det: ”Törs knappt säga det till dig, ramla ihop i soffan, det har inte jag gjort förr, 

men när man är femtio.” En annan uttryckte även att detta är viktigt genom följande citat: 

”Sen är det ju det där att försöka och släppa det när man kommer hem”. Citaten visar på 

olika sätt att stänga av och återhämta sig. Vissa intervjupersoner menade att de var bra på att 

stänga av: ”Jag är rätt bra på att släppa det över helger och över lov, jag är bra på, på att 

koppla av, jag tar inte med det dygnet runt och det vet jag egentligen inte hur jag gör, jag 

bara, jag liksom bara det”, medan vissa menade att det kan vara svårt och att det kan vara 

något som måste tränas på: ”Sen är det ju det där att försöka och släppa det när man kommer 

hem, det är ju det, träna på den biten men det är ju inte så lätt.” 

 

Något som också kom fram under intervjuerna var fysisk vila som en typ av återhämtning. En 

intervjuperson menade att om en dag varit stressig och tröttheten var påtaglig måste man tillåta 

sig själv att få gott om sömn. Både på natten men även på rast eller eftermiddagen: ”Å är jag 

riktigt trött en dag när jag kommer här ifrån då kan jag till och med krypa ner i sängen och 

sova…för då behöver jag det.” Fler intervjupersoner berättade också om den fysiska vilan, att 

lägga sig på soffan och vila på eftermiddagen vilket ett tidigare citat visat eller ta ut sin rast 

under arbetsdagen: ”Att man inte går tillbaka till klassrummet och sitter och jobbar hela sin 
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rast, det är inge bra” eller: ”Man ska ju ta ut sina raster, det är ju viktigt”. Att ta ut sin rast var 

för de flesta ett sätt att ”stänga av” hjärnan och också få tid för fysisk vila. Dock var det en 

intervjuperson som menade att det kunde leda till mer stress då det fanns något som behövdes 

göras och att stressen ökade om den tog ut sin rast och inte gjorde det som behövdes göras 

istället, det kan tolkas genom följande citat: ”Jag blir mer stressad av att bara släppa och gå 

och säga att nu har jag rast”. En sista återhämtningsstrategi som angavs var att inte vara 

tillgänglig för föräldrar dygnet runt. En intervjuperson menade att genom att inte vara 

tillgänglig för föräldrar dygnet runt gav en avstressande och återhämtande tid:  

 

Jag vet att många här använder sina privata mobiler, att man har numret till föräldrar, 

men det vägrar jag. Jag vill inte ha det utan dom vet att jag jobbar kontorstid jag går alltid 

att nå…för det skulle stressa mig att känna att det går in på mitt privata.   

 

4.3 Sammanfattning 

Stressen beskrivs som det som intervjupersonerna inte hinner med vilket beror på hög 

arbetsbelastning och brist på tid. Den upplevda stressen uppstår även vid oförutsedda 

händelser. Intervjupersonerna uppfattar även stress i form av otillräcklighet gentemot 

eleverna. De strategier som användes av intervjupersonerna var att ha en god planering, ett 

socialt stöd i form av kollegialt samarbete, ett bra förhållningssätt till sitt arbete, samt se till 

att få återhämtning och då främst genom någon typ av fysisk aktivitet. Dessa strategier kan 

vara användbara vid olika tillfällen och av olika personer. 

5. Diskussion och slutsatser  

5.1 Hur uppfattar lärare i årskurs F-3 att stress i yrket uppstår? 

Under följande rubrik kommer intervjupersonernas uppfattningar kring hur stress uppstår 

diskuteras i förhållande till ramverket under tre underrubriker som även är de tre 

framanalyserade kategorierna.  

5.1.1 Hög arbetsbelastning/brist på tid 
Arbetsmiljöverket (2015) hävdar att hög arbetsbelastning är en av de vanligaste faktorerna till 

arbetsrelaterad stress. Hög arbetsbelastning är även en vanlig uppfattning bland de 

intervjupersoner som deltog i studien. Intervjupersonerna beskriver utvecklingssamtalen som 

en stresstopp vilket menas att arbetsbelastningen ökar under den perioden. Ljungblad och 

Näswall (2009) beskriver att en stor mängd arbete som ska hinnas med under en kort period 

leder till ökad arbetsbelastning. Det kan till exempel vara under utvecklingssamtalsperioden, 
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då ett extra arbete ska utföras samtidigt som de vanliga arbetsuppgifterna fortsätter vid sidan 

av, vilket skulle kunna tolkas som en period där stressen ökar. Det framkom även under 

resultatet att ett flertal intervjupersoner upplevde utvecklingssamtalsperioden som en 

stressfull period. Det går dock att diskutera i fall detta fenomen av tillfälliga stressperioder 

skulle kunna ses som bra stress, då stress under en kortare period enligt Berthelsen, 

Westerlund och Sondergård Kristensen (2014) kan framkalla spänning som leder till att 

lärarna utför arbetet bättre än om denna stress inte upplevs. Dock anses denna positiva stress 

endast vara kopplad till kortare perioder, om lärarna upplever vidare stress i förhållande till 

sitt arbete i andra situationer så kan denna prestationsstress som kan vara positiv gå förlorad 

och istället leda till ohälsa. Det resultatet visar är dock är att lärarna känner stress utöver dessa 

perioder i andra sammanhang.  

5.1.2 Oförutsedda händelser 
Ett annat sammanhang där lärarna upplever att stressen uppstår är vid oförutsedda händelser 

som kan vara svåra att påverka och planera inför. Detta kan kopplas ihop med det Carton och 

Fruchart (2014) hävdar är en stressfaktor, nämligen det som inte går att påverka, till exempel 

konflikthantering, vilket även en av intervjupersonerna menade är en del i arbetet som kan 

kännas stressfullt. Levi (2001) hävdar att stress kan minskas genom förebyggande arbete. En 

sådan oförutsedd situation som konflikthantering kan dock vara svår att förebygga i och med 

att den inte går att förutse. En vidare diskussion kan föras om huruvida konflikthantering är 

påverkningslöst eller inte, eller om konflikten enbart är oförutsedd. I och med det uppdrag 

lärare har att arbeta med värdegrundsuppdraget så borde det innefatta konflikthantering, och 

på så sätt kan situationen påverkas trots att den är oförutsedd. Månsson och Persson (2004) 

hävdar att andra aspekter som kan tolkas vara oförutsägbara kan leda till stress, så som elever 

med oönskat uppförande. Ett sådant resultat framkom inte i empiriinsamlingen i denna 

uppsats, vilket eventuellt kan bero på att deras studie riktar sig på lärare i grund och 

gymnasieskolor medan den här uppsatsens intervjupersoner arbetar med elever i årskurs F-3.  

 

Samtliga citat i resultatdelen oförutsedda händelser skulle även kunna tillhöra kategorin hög 

arbetsbelastning/brist på tid, då det går att tolka att det oförutsedda leder till mer arbete och 

därmed ökad arbetsbelastning som kan leda till stress. Däremot kan antaganden tas om att alla 

oförutsedda händelser inte behöver leda till ökad arbetsbelastning utan kan vara stressande i 

sig.  
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5.1.3 Otillräcklighet 
Ytterligare en faktor som anses som stress är känslan av att inte räcka till som framkom i 

intervjuerna. Aspekter som att inte räcka till på arbetsplatsen stöds som en signal på stress av 

Arbetsmiljöverket (2015). Att ha en sådan känsla av att inte räcka till kan tolkas som att viljan 

och engagemanget om att vilja räcka till finns där. Perski (2000) menar att för att bli utbränd 

måste man ha brunnit för något, och utifrån detta resonemang tolkas att viljan hos 

intervjupersonerna är stark. Det skulle kunna diskuteras om en person som inte upplever 

stress i förhållande till sitt arbete inte har ett tillräckligt stort engagemang och därmed saknar 

viljan att räcka till. Theorell (2000) menar att en annan aspekt som kan anses och uppfattas 

som stress är att man känner en osäkerhet i sin yrkesroll. Ett sådant resultat framkom inte i 

uppsatsens empiriinsamling, vilket eventuellt kan bero på att urvalsgruppen i den här 

empiriinsamlingen består av erfarna lärare. 

5.2 Vilka strategier använder sig lärare i årskurs F-3 av och hur används 

dessa för att hantera stress? 

Här diskuteras de strategier som intervjupersonerna beskriver att de använder sig av, i 

förhållande till ramverket. Dessa presenteras under underrubriker, som tagits fram genom 

analysmodellen.  

5.2.1 Planering 

Planering är en strategi som framkom i uppsatsens empiriinsamling. Intervjupersonerna 

använder sig av den strategin för att kontrollera sin stress. Det som beskrevs av en 

intervjuperson är i linje med det som Boyland (2011) visar i sitt resultat, det vill säga att det är 

viktigt att strukturera upp morgondagens arbete med hjälp av planering för att förebygga 

stress. Många av intervjupersonerna menade att de använde sin planering för att utarbeta en 

rutin och struktur som leder till att stressade situationer minskas. Detta kan tolkas som att 

intervjupersonerna planerar för en god struktur så att alla parter vet vad som ska hända i 

klassrummet. Därmed undviks impulsiva ageranden som gör att strukturen tappas. Det kan 

alltså göras med hjälp av den förebyggande strategin, planering enligt McCarthy, Lambert, 

O`Donnell och Melendres (2009). Det går att tolka strategin planering som en angripande 

strategi, eftersom den riktar sig mot den fysiska miljön och är därmed en problembaserad 

strategi enligt Snyder och Mann Pulvers (2001). Vidare menar Snyder och Mann Pulvers 

(2001) att strategin kan vara bra och hålla i längden.  
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5.2.2 Kollegialt stöd 
Resultatet visar att intervjupersonerna anser att kollegialt stöd är en viktig strategi. Det 

kopplas ihop med Carton och Fruchart (2014) som menar att det kollegiala stödet används 

som stresshanteringsstrategi bland lärare. Brister i det sociala samspelet är en orsak till stress 

enligt Arbetsmiljöverket (2015). Intervjupersonerna i denna uppsats menar att det kollegiala 

stödet kan vara till för att utbyta såväl erfarenheter som material med varandra. Utifrån det 

Carton och Fruchart (2014) hävdar angående nyexaminerade lärare i England, som lämnar sin 

karriär på grund av stress, kan reflekteras över huruvida de utbyts erfarenheter med varandra 

för att undvika ett sådant utfall. Vi anser därför att det kan vara viktigt för en erfaren lärare att 

dela med sig av sina erfarenheter och det kan vara viktigt för en nyexaminerad lärare att våga 

fråga så att ett samtal påbörjas. Carton och Fruchart (2014) menar att ett samtal mellan 

kollegor kan ge vägledning i hur arbetet kan utföras. Från en av intervjuerna framkom att en 

motsatt strategi användes, då intervjupersonen agerade själv och inte använde strategin 

kollegialt stöd. Vi ställer oss dock tveksamma till att hävda att det finns en så stor spridning i 

hur det kollegiala stödet används i samma situation. Vi tolkar det som att intervjupersonerna 

syftar på olika situationer, där den ena situationen är kopplat till stundens hätta medan den 

andra är kopplat till ett planeringsstadium. Strategin kollegialt stöd kan vara mer användbar i 

ett planeringsstadium medan i stunden kan denna strategi vara svår att använda, därav 

spridningen i resultatet.  Utifrån ett sådant resonemang kan antaganden göras om att en 

strategi som går ut på ett kollegialt stöd är användbar och positiv. Patton och Goddard (2006) 

menar att ett kollegialt stöd kan uppfattas som en känslobaserad copingstrategi. Addison och 

Yankyera (2015) hävdar att samtliga lärare i sin studie använder sig av professionell hjälp till 

exempel kurator, när de känner sig stressade, vilket även framkommer i denna uppsats.  

5.2.3 Förhållningssätt 
En annan stresshanteringsstrategi som analyserades fram med hjälp av det intervjupersonerna 

beskrev, är ett förhållningssätt som distanserar känslan av stress och ett kravfyllt arbete, vilket 

kan betraktas som ett bra förhållningssätt att hantera upplevelsen av stress. Snyder och Mann 

Pulvers (2001) hävdar även att det är en bra stresshanteringsmetod. Att undvika tankar som att 

jämföra sig med andra kollegor eller känna att man inte är bra nog kan anses vara en bra 

copingstrategi för att minska den upplevda stressen. Ett sådant förhållningssätt kan ses i linje 

med Snyder och Mann Pulvers (2001) som en undvikande, kortvarig strategi, som enbart är 

bra för stunden. Strategin skulle dock kunna kompletteras med en angripande strategi för att ta 

tag i orsaken till varför stress uppstår. Det tips som framkommer av en intervjuperson i 

empiriinsamlingen, att man inte bör kolla på andra kollegor, kan tas emot med vetskapen om 
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att den strategin kan vara bra här och nu, men få negativa konsekvenser i ett längre 

perspektiv. Andra intervjupersoner framhöll att ett förhållningssätt som ”good enough” och 

att se sitt arbete för vad det är ”bara” ett jobb och inte ditt liv är tips på hur man kan vända de 

negativa tankarna till något positivt vilket även Addison och Yankyera (2015) är en viktig 

copingstrategi. Stresshanteringsstrategin förhållningssätt kan således å ena sidan vara en 

undvikande kortvarig strategi å andra sidan en angripande strategi. Båda dessa kan tolkas som 

en känslobaserad strategi, då dem är riktade mot individen.  

5.2.4 Återhämtning 

Återhämtning angavs som strategi av samtliga intervjupersoner fast i olika former. Den 

återhämtningsform som var mest förekommande var motion som ofta inkluderade olika 

former av promenader, vilket även påvisas av andra studier (Boyland, 2011). En del av 

intervjupersonerna menade att motionen hjälpte dem att släppa sitt arbete och få tankarna på 

annat, medan andra intervjupersoner menade att de stängde av arbetet genom att inte vara 

tillgänglig för föräldrar dygnet runt. Snyder och Mann Pulvers (2001) hävdar att en strategi 

för att hantera stress kan vara att man ska försöka sluta tänka på det som stressar eller rent av 

sluta tänka på att man känner sig stressad. Dock menar Addison och Yankyera (2015) att 

endast 20 procent av lärarna i deras studie släpper arbetet när de kommit hem vilket 

Ljungblad och Näswall (2009) menar är nödvändigt för återhämtning. En av 

intervjupersonerna menade att det kunde leda till mer stress att använda en sådan strategi, som 

att släppa sitt arbete och ta rast. Arbetsmiljöverket (2015) samt Ljungblad och Näswall (2009) 

menar dock att ett sådant förhållningssätt i längden kan leda till ohälsosam stress. 

Återhämtningen kan ske på olika sätt och är därför unik för varje människa. Intervjuerna i 

denna uppsats visade bland annat på trädgårdsarbete och umgås med andra människor som 

man tycker om kan vara exempel på bra återhämtningsformer. Sådana former av återhämtning 

kan tolkas som nöjen och det har visat sig vara en viktig del för att återhämta sig enligt 

Addison och Yankyeras (2015). Det går att tolka strategin återhämtning som en 

känslobaserad strategi eftersom den är riktad mot individen och inte mot miljön. Det kan dock 

vara svårt att tolka ifall strategin är undvikande eller angripande, då återhämtning kan se så 

olika ut.  
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5.3. Sammanfattande slutsats 
 

De slutsatser som kan dras utifrån uppsatsen är att lärare upplever stress i förhållande till sitt 

arbete, vare sig de trivs på arbetet eller inte samt att stressen som upplevs inte är av det 

positiva slaget. Detta kan ta sig uttryck på olika sätt hos olika personer. Stressen uppstår när 

arbetsbelastningen är hög, i situationer som är oförutsägbara samt vid en känsla av 

otillräcklighet. Stressen behöver dock inte leda till ohälsa utan kan förebyggas genom 

stresshanteringsstrategier. De stresshanteringsstrategier som är vanligt förekommande är 

förberedande planering som leder till rutin och struktur, kollegialt stöd, ett gott 

förhållningssätt till sitt arbete samt någon form av återhämtning i olika situationer. Hur dessa 

strategier används är högst individuellt. Dock kan samtliga strategier kopplas till någon 

copingstrategi som också stöds av forskare att de är mer eller mindre användbara. Det som 

framkom utifrån resultatet var att intervjupersonerna använde sig av både angripande, men 

även undvikande strategier och i vissa fall kan samma strategi vara både undvikande och 

angripande beroende på hur den används. En strategi kan vara bra här och nu men i ett längre 

perspektiv få negativa konsekvenser eller att en strategi kan vara användbar vid en tidpunkt i 

livet men inte i en annan. Att ha en förmåga att ”stänga av” för att undvika stress kan vara en 

tillfällig lösning, men att ”stänga av” för att kunna återhämta sig är en långvarig strategi. 

Utifrån ovanstående resonemang dras slutsatser att lärare använder sig av både 

känslobaserade och problembaserade strategier, samt att de ibland är undvikande eller 

angripande strategier. Utifrån detta kan tolkningar göras att en balans mellan problem- och 

känslobaserade, undvikande och angripande strategier vore strävansvärt.  

5.3.1 Slutsatser i ett större sammanhang 

Inledningsvis presenterades den arbetsrelaterade stressen som förekommer i Europa samt i 

Sverige. Hur denna stress uppstår har även presenterats. Vissa forskare är överrens om att 

arbetsrelaterad stress inte behöver leda till ohälsa. Genom stresshanteringsstrategier kan denna 

stress förebyggas.  De slutsatser som går att dra utifrån det här, är att studien har relevans för 

blivande lärare samt verksamma F-3 lärare då de kan få en inblick i hur vissa lärare upplever 

stress i förhållande till sitt yrke samtidigt som de kan ta del av vilka strategier som har 

fungerat för dessa individer. Vidare kan läsaren få förståelse för att strategierna är användbara 

för de intervjuande personerna, men behöver inte vara användbara för alla individer då 

slutsatserna är att strategierna är individuella. Ett ödmjukt ställningstagande har dock gjorts då 

dessa upplevelser av stress och de använda strategierna endast kan svara för de enskilda 
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individerna i studien, men de kan ändå vara bidragande kunskap för andra verksamma F-3 

lärare eller blivande studenter. De strategier som framkom i studien går att koppla till 

ramverkets strategier/copingstrategier och visar därmed på hur arbetsrelaterad stress skulle 

kunna förebyggas.   

6. Metodkritik och studiens räckvidd 

De kvalitativa intervjuerna som utgjort en grund för empiriinsamlingen har präglat vilket 

resultat som framkommit. Resultatet som framkom är kopplat till intervjupersonernas 

beskrivningar och uppfattningar om stress. Därmed går resultatet inte att generalisera på andra 

F-3 lärare eller andra grupper, och visar därmed på att kvalitativa intervjuer har påverkat 

vilket resultat som framkommit. Ett annat resultat och en annan slutsats hade säkerligen 

förekommit om empirin insamlats med annan metod. Den valda metoden har ett analyserande 

och tolkande angripningssätt vilket gör att uppfattning kring ämnet blir djupare men hos färre 

individer. Hade kvantitativa metoder så som enkäter används så hade förmodligen resultatet 

kunnat generaliseras på en större grupp, då resultatet möjligen blivit snävare men inhämtat 

från fler personer. Enkäter kan nämligen missa viktig data på grund av olika faktorer, till 

exempel att frågan feltolkas men som däremot kan fångas upp med hjälp av följdfrågor i en 

intervju. Om tidsaspekten varit annorlunda hade en kombination av de kvalitativa intervjuerna 

och exempelvis kvantitativa enkäter kanske resulterat i en djupinsikt hos fler individer, och 

kanske till och med varit generaliserbart. Kritiken mot den kvalitativa insamlingsmetoden i 

denna studie skulle kunna vara att den endast svarar för vilka strategier intervjupersonerna 

använder sig av som den själv är medveten om. Troligen använder personen sig av fler 

strategier som exempelvis skulle kunna komma fram vid en annan insamlingsmetod, 

exempelvis genom observationer. En kombination av intervjuer och observationer, där 

intervjupersonens medvetna strategier framkommer samt observationer där de omedvetna 

strategierna kommer fram, vore förmodligen ett bra sätt för att få en heltäckande bild av vilka 

strategier lärare använder sig av för att hantera den arbetsrelaterade stressen.   

7. Förslag till fortsatt forskning 

Något som skulle kunna diskuteras i ett vidare perspektiv utifrån uppsatsens resultat och den 

tidigare forskningen är ur ett ekonomsikt perspektiv. Arbetsmiljöverket (2015) menar att 

ingen arbetstagare i Sverige ska uppleva ohälsa i förhållande till sitt arbete ändå upplever 

många ohälsa i sitt arbete. Om forskningen istället skulle visa ohälsa utifrån ett ekonomiskt 
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perspektiv, som skulle visa på hur mycket denna ohälsa kostar samhället så skulle kanske ett 

förebyggande arbete med hjälp av copingstrategier implementeras tidigare. Fokus skulle då 

förflyttas från hur individen påverkas till hur samhället påverkas.  

 

Denna undersökning kan endast svara för de intervjuer som ägt rum och urvalsgruppen som är 

erfarna lärare som arbetat i minst 15 år. Det skulle vara av intresse att se vad som anses som 

stress samt vilka strategier som skulle användas om undersökningen riktats mot 

nyutexaminerade lärare. Förslag på vidare forskning skulle således vara en jämförelsestudie, 

där denna studies frågeställningar riktas mot olika typer av lärare, där lärares erfarenhet, ålder, 

kön och geografiskt läge kan vara olika utgångspunkter. En annan aspekt som skulle kunna 

vara intressant för vidare forskning är om det går att hitta balansen mellan ett stort 

engagemang på arbetet och en användning av stresshanteringsstrategier, och att detta inte 

leder till ohälsosam stress.  
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Bilagor 
 

Intervjuguide  
 
 

1. Vad anser du är stress? (Inledande fråga)   

-Hur menar du då? (Uppföljningsfråga) 

-Kan du berätta mer om det? 

(Sonderingsfråga) 

-Tystnad… 

-Du menar att stress för dig är… 

(Tolkande frågor) 

2. Upplever du stress i förhållande till ditt arbete? (Preciserande fråga eller direkt?) 

 

-Hur menar du då? (Uppföljningsfråga) 

-Kan du berätta mer om det? 

(Sonderingsfråga) 

-Tystnad… 

-Du upplever alltså lite stress, men inte 

att det är ohälsa… (Tolkande frågor) 

 

3. Vad använder du för strategier och hur använder du dem, för att hantera att din 

eventuella stress inte leder till ohälsa (sjukskriven och/eller utbränd)? (Inledande 

fråga) 

-Hur menar du då? (Uppföljningsfråga) 

-Kan du berätta mer om det? 

(Sonderingsfråga) 

-Tystnad… 

-Du menar att stress för dig är… 

(Tolkande frågor) 

 

4. Vad gör du för att återhämta dig? (Direkt fråga eller preciserande) 

-Tystnad 

5. Vilka tips på stresshantering skulle du ge till en lärarstudent? (Avslutande fråga) 
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Intervjubrev  
Hej 

Vi är två lärarstudenter vid Örebro universitet som just nu skriver vårt självständiga arbete (c-

uppsats). Vi läser grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass till årskurs tre. Vår 

uppsats handlar om att samla in tips och strategier på hur man kan hantera arbetsrelaterad 

stress kopplat till läraryrket. Fokus ligger således på att hitta strategier för hur stress kan 

hanteras så det inte leder till ohälsa. Vi valt en urvalsgrupp som arbetat i skolan i minst 15 år 

och inom skolans lägre åldrar, F-3.  

 

Metoden vi skall använda för att samla in tips på stresshanteringsstrategier är genom 

intervjuer som kommer att ljudinspelas (kommer endast att höras av de som intervjuar). Den 

intervjuguide som ska användas vid intervjuerna innehåller följande frågor; 

1. Vad anser du är stress? 

2. Upplever du stress i förhållande till ditt arbete?  

3. Vad använder du för strategier och hur använder du dem, för att hantera att din 

eventuella stress inte leder till ohälsa (sjukskriven och/eller utbränd)? 

4. Vad gör du för att återhämta dig? 

5. Vilka tips på stresshantering skulle du ge till en lärarstudent?  

 

För att få svar på ovanstående frågor vill vi komma i kontakt med och intervjua verksamma 

lärare inom F-3, som arbetat i minst 15 år.  

Detta brev skickas till dig av anledningen att vi tror du befinner dig inom våra riktlinjer för 

urvalet. Om du kan tänka dig att medverka önskas ett förslag på dag och tid då vi kan komma 

till din skola och intervjua dig. Intervjun tar cirka 15 minuter och kräver endast en relativt 

lugn och avskild plats till exempel ditt klassrum.   

 
 

 
 
 

Väl mött, Sandra Österman och Sophie Pettersson. 

 
 
 
 

Vi följer samtliga etiska riktlinjer som vetenskapsrådet arbetat fram. Informationskravet 

som innebär att vi ska informera om uppsatsens syfte och hur det ska användas. Med 

Samtyckeskravet menas att deltagare i en undersökning själva har rätt att bestämma över 

sin medverkan. Konfidentialitetskravet behandlar hur personuppgifter bör förvaras så att 

inte obehöriga får del av dessa. Just i det här fallet rör det inspelningen som endast 

används till att transkribera och raderas efteråt. Inga namn eller personuppgifter kommer 

att användas. Med Nyttjandekravet menas att uppgifter insamlade om enskilda personer 

endast får användas för forskningsändamålet. 
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Rektorsbrev 
Hej 

Vi är två lärarstudenter vid Örebro universitet som just nu skriver vårt självständiga arbete (c-

uppsats). Vi läser grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass till årskurs tre. Vår 

uppsats handlar om att samla in tips och strategier på hur man kan hantera arbetsrelaterad 

stress kopplat till läraryrket. Fokus ligger således på att hitta strategier för hur stress kan 

hanteras så det inte leder till ohälsa. Vi valt en urvalsgrupp som arbetat i skolan i minst 15 år 

och inom skolans lägre åldrar, F-3.  

 

Metoden vi skall använda för att samla in tips på stresshanteringsstrategier är genom 

intervjuer som kommer att ljudinspelas (kommer endast att höras av de som intervjuar).  

 

Detta brev skickas till dig som rektor då vi vill informera dig om att ett brev skickats ut till 

lärare på din/dina skolor. Lärarna svarar direkt till mig om de vill medverka i studien, du 

behöver alltså inte sammankallat något. Detta brev syftar alltså till att du blir informerad om 

att lärare blivit tillfrågade på din/dina skolor samt vad studien handlar om.  

 

Väl mött, Sandra Österman och Sophie Pettersson. 
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Sökning i databaser 
Efter att ha sökt i databaserna ERIC ebasco, libris, DIVA, google scholar och Summon efter 

tidigare forskning kring F-3 lärare och stresshanteringsstrategier fann vi att det fanns en 

kunskapslucka på detta område. Dock kan denna kunskapslucka endast svara för den räckvidd 

sökorden ger. I sökningarna fann vi internationell forskning kring hur grundskolelärare 

upplever stress samt till viss mån hanterar stress, men dessa beskrivningar låg på ett generellt 

plan, där fokus antingen var på jämförelser mellan män och kvinnor, eller där jämförelser 

mellan nyexaminerade och erfarna lärare hade gjorts. Ett flertal av studierna presenterar 

resultat där lärare upplever stress på ett sätt som lett till ohälsa och därifrån lär sig hantera 

stressen. Eftersom vårt fokus ligger på att ta reda på hur verksamma lärare lyckas att undvika 

att stressen leder till ohälsa så är inte dessa artiklar och tidigare forskning relevant för att göra 

en litteraturstudie. 

 

De sökord som har använts i sökningarna är följande. Sökningen har varit begränsad till 

årtalen 2000-2016, samt varit Peer reviewed. Sökningarna har gjorts mellan 30 mars 2016 och 

30 april 2016.  

Sökord:  

1. Stress AND management AND teacher 

2. Stress AND management AND school 

3. Stress AND teacher AND primary school  

4. Stress AND teacher AND elementary school 

5. Teacher AND stress AND burnout  

6. Stress AND teacher AND school  

7. Workrelated stress  

8. Workrelated stress AND school 

9. Workrelated stress AND teacher  

10. Coping AND stress AND teacher 

11. Coping AND stress AND work 

12. Coping AND stress AND job 

 
 

 
 

 
 
 


