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Abstrakt 

I denna studie undersöks med hjälp av semistrukturerade intervjuer lärares upplevda stress vid 

inträdet i yrket, samt hur förberedda de upplever sig vara inför yrkesrollen. I studien undersöks 

bland annat faktorer såsom nyexaminerade lärares upplevda stress, strategier för att hantera den 

upplevda stressen, samt lärarutbildningens utformning. Undersökningens resultat diskuteras, 

med Kugels teori om faser i universitetslärares professionella utveckling, som utgångspunkt. 

 

Undersökningens resultat visar att informanterna har olika uppfattningar om den upplevda 

stressen. Dock kan det konstateras att samtliga informanter har känt eller känner sig stressade 

som nyexaminerade lärare. Det finns inga större skillnader avseende vilket stadium man 

undervisar på, det vill säga att det inte spelar någon roll om man är lågstadie-, mellanstadie-, 

högstadie- eller gymnasielärare. Vidare visar resultatet att det finns flera bidragande stressorer 

till den upplevda stressen, bland annat lärarutbildningens utformning som resulterat i bristande 

kunskaper inom vissa arbetsområden. Det framgår även stressorer som krav, kontroll, tid och 

så vidare i föreliggande resultat. Studien visar även att de informanter som redan under 

utbildningens gång hade strategier för att hantera stress även använde sig av samma strategier 

för att dämpa stressen i arbetslivet. De informanter som inte hade några tydliga strategier för 

stresshantering sedan innan uppger att de nu som verksamma lärare istället har utvecklat detta, 

främst med hjälp från exempelvis kollegor. Gällande lärarutbildningens utformning och 

förberedelse framkommer olika uppfattningar och åsikter och det framgår tydligt att det vore 

önskvärt med mer utbildning inom exempelvis stresshantering, föräldrakontakt och bemötandet 

av elever i svårigheter. 

 

Nyckelord: lärarutbildning, nyexaminerade lärare, stress, stresshantering, stressorer 
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1. Inledning 

Det finns flera studier, bland annat av Johnson, Cooper, Cartwright, Donald, Taylor, och Millet 

(2005: 179) som visar att läraryrket är den yrkesgrupp som är mest förenat med höga nivåer av 

stress. Studien avser därför att närmare undersöka fenomenet stress och hur fyra nyexaminerade 

lärare upplever den. 

 

Stress är något som förmodligen funnits sedan mänsklighetens begynnelse, men det som skiljer 

sig från dåtid och nutid är dess förekomst och egentliga betydelse (Währborg 2009: 43). Idag 

kan begreppet stress ses som en modern metafor för en outtalad förklaring gällande människans 

mörka hälsotillstånd. Den avgörande faktorn för detta kan tillskrivas samhällets allt snabbare 

förändring, och att vi gått från ett tidigare jordbrukssamhälle med mindre stress, till dagens 

moderna och allt stressigare samhälle (Währborg 2009: 29). Även om folkhälsan i Sverige har 

förbättrats genom åren, så är stressrelaterade besvär det som dominerar, då trötthet, depression, 

oro, ångest, stress och utbrändhet förekommer allt mer (Währborg 2009: 30).  

 

Hans Selye, en österrikisk-kanadensisk fysiolog, etablerade under 1930-talet begreppet stress 

och räknas som en av de första att grunda stressbegreppet (Währborg 2009: 46).  Han hävdade 

att stress och stressreaktioner är påfrestningar som yttrar sig genom kroppsliga reaktioner när 

individen utsätts för en påfrestning. Selye talade även om stressorer och deras funktion och 

menade att dessa bara är stimulin som utlöser den kroppsliga reaktionen hos oss individer 

(Währborg 2009: 47).  

 

Idag har samhällets förändring påverkat denna syn genom att skapa nya betingelser så som 

exempelvis samhällsvillkor och arbetsvillkor, vilket har resulterat i ett nytt fokus, fokus på 

nytillkomna stressorer i relation till arbetsrelaterad stress (Johansson, 2005: 72-73). Ulf 

Lundberg (2005: 273) talar också om den arbetsrelaterade stressen vid obalansen mellan det 

arbete man utför och den feedback man får, i form av uppskattning från arbetskollegor eller 

chefer, lön och så vidare. Författaren menar även att en människas egen upplevelse och 

värdering av situationen är en avgörande faktor till stress. Vidare menar författaren också att de 

nya samhällsvillkoren belastar den enskilda individen med större krav, vilket resulterar i det 

ökade hälsoproblemet, det vill säga allt fler stressade individer i samhället (Lundberg 2005: 

273). Detta kan enligt Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyråns publikation Negativ 
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stress och ohälsa - Inverkan av höga krav, låg egenkontroll och bristande socialt stöd i arbetet 

(2001: 10) sammanfattas på följande sätt: 

 

Det finns ett antal faktorer, som kan orsaka stress i arbetslivet. Det kan vara brist på inflytande över 

de egna arbetsuppgifterna i kombination med höga förväntningar och krav. Det kan vidare vara 

förväntningar eller löften som inte kan uppfyllas, att man har för lite eller för mycket att göra, är 

utsatt för rollkonflikter eller kränkande särbehandling i någon form, samtidigt som man saknar stöd 

från arbetskamrater och chefer. 

 

Avslutningsvis kan detta återigen kopplas till Johnson, Cooper, Cartwright, Donald, Taylor, 

och Millet (2005: 179) som menar att lärare är oerhört stressade. Detta ligger i linje med 

Tjänstemännens Centralorganisations senaste rapport som skriver: 

 

Stressbarometern är allvarligt överhettad när det gäller lärare och nu är gränsen nådd. Den våg av 

reformer som sköljt över lärarna är orimlig, de tvingas vara så mycket mer än bara lärare (TCO:s 

stressbarometer, 2013-04-26). 

 

Det är följaktligen av betydelse att vidare undersöka detta fenomen, då studier av bland 

annat Gavish och Friedman (2010: 163) visar att lärarutbildningen ger studenterna 

färdigheter och kunskaper inom sina ämnen, men inte förbereder dem inför det 

oförutsägbara, så som krav och stress. Det är därför relevant och av stort intresse att 

undersöka detta närmare. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att med hjälp av en intervjustudie undersöka hur väl förberedda 

nyexaminerade lärare upplever sig vara och hur de beskriver den upplevda stressen den första 

tiden i yrket, samt vilka strategier som används för att hantera stress.  

 

Studien kommer att utgå ifrån två frågeställningar:  

 Hur förberedda känner sig nyexaminerade lärare vid inträdet i yrket och varför? 

 Upplever informanterna stress under den första tiden i yrket och vilka strategier används 

för att hantera den i så fall? 
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1.2 Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt kommer ett antal begreppsdefinitioner avseende stress att presenteras, som sedan 

kommer att användas i studien. 

 

1.2.1 Stress 

Doctare (2000: 25) beskriver stress som den mänskliga hjärnans sätt att reagera på yttre 

påfrestningar, som uppfattas som större än förmågan att hantera dem. Währborg (2009: 50) 

menar att det finns flera olika definitioner av stress, vilket utifrån individens eget svarsmönster 

bestäms och resulterar i dennes fysiologiska reaktion. Denna modifiering gör det också allt 

svårare att definiera stressbegreppet, då det finns en privat dimension av detta begrepp, det vill 

säga att dess allmängiltighet tonas ned (Währborg 2009: 51). Vidare kan man tala om stress och 

dess komponenter, vilka är de så kallade stressorerna, som i sin tur är den främsta orsaken till 

stress (Cassidy 2003: 11). Detta redogörs för i kommande avsnitt. 

   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att stressen kan bli ett hot mot hälsan om inte kroppen 

ges möjligheten för återhämtning, men det är ändå en naturlig del av livet och präglar ständigt 

vår vardag (Weman-Josefsson & Berggren 2013: 49). Författarna talar även om 

människokroppens beroende av balans, det vill säga balansen mellan uppbyggande och 

nedbrytande processer som det autonoma nervsystemet ser till att styra (Weman-Josefsson & 

Berggren 2013: 56).  När stressen blir alltför påfrestande och långvarig kan balansen rubbas, 

vilket resulterar i att den nedbrytande processen tar över den uppbyggande processen, det vill 

säga den positiva som till exempel läkning och andra livsviktiga åtgärder (Weman-Josefsson & 

Berggren 2013: 56). Författarna påpekar också det faktum att en stressreaktion inte är farlig för 

människan, utan tvärtom oerhört viktig för dess överlevnad (Weman-Josefsson & Berggren 

2013: 30). Denna överlevnadsinstinkt har funnits hos människan sedan urminnes tider då yttre 

hot aktiverade det sympatiska nervsystemet, som sedan automatiskt förberedde människan för 

kamp eller flykt (Währborg 2009: 46). 

 

Stress i arbetslivet kan förmodligen bero på flera faktorer och dessa kommer i studien att 

presenteras närmare. 

 

1.2.2 Stressorer 

Stressorer är som tidigare nämnts källor som utlöser stressen, exempelvis de yttre kraven som 

ställs på oss. Yttre krav kan vara sådana som vi ställs emot, så som arbetskrav, studiekrav eller 
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andra kravfyllda situationer (Cassidy 2003: 11). Währborg (2009: 64-68) talar om olika typer 

av stressorer som orsakar upplevd stress hos den enskilda individen. Dessa kan vara allt från 

moderna företeelser, det vill säga teknologin och dess funktioner till stimulin som ljus och ljud. 

Krav som dessa hör också ihop med kontroll, som är en av flera andra bidragande faktorer till 

stress (Häggqvist 2004: 17). 

 

Olika stressorer i en nyexaminerad lärares vardag kan vara allt ifrån den sociala acceptansen 

från elever och kollegor till de ökade kraven på dokumentation och eller viss kunskapsbrist 

inom särskilda områden, som exempelvis konfliktlösning. Stressorer under utbildningen kan 

som tidigare nämnts vara framförhållningen, utformningen av kurserna och så vidare.  

 

1.2.3 Krav och kontroll  

Genom en individs interaktion med omvärlden och dess erfarenheter utvecklas en känsla av 

kontroll. Interaktionen bearbetas om till inre representationer, vilket i sin tur kan liknas vid 

olika grader av upplevd kontroll (Cassidy 2003: 100). Kontrollerbarhet är den aspekt som ses 

som den stressor som förmodligen påverkar individen mer än en annan stressor (Cassidy 2003: 

100).  

 

Vidare menar Karasek och Theorell (1990: 58) att kontroll avser en persons beslut- och 

handlingsutrymme i arbetet. Det vill säga hur stort inflytande och vilka möjligheter som ges för 

att fatta egna beslut som rör det egna arbetet (Karasek & Theorell 1990: 58). Det finns två 

grundkomponenter för beslut- och handlingsutrymme, och de är; påverkansmöjligheter och 

kunskapskontroll. Det förstnämnda är strukturer för att skapa rättvisa och förhållanden 

avseende arbetet, vilket innebär den egna möjligheten att påverka vad, hur och när saker och 

ting ska utföras, samt beslutstagande (Karasek & Theorell 1990: 62). Kunskapskontroll är den 

andra komponenten och avser hur en persons kunskaper används och utvecklas. Låg 

kunskapskontroll kan eventuellt resultera i negativ stress, då individen inte får möjlighet att 

prestera utifrån sin kunskap (Karasek & Theorell 1990: 64). Detta kan man till exempel se i 

dagens samhälle där industrin med dess massproduktion där användningen av maskiner är mer 

lönsamt än att använda människans kunskap och arbetskraft. 

Krav och kontroll möter man dagligen i en students eller lärares vardag. Detta präglas av sådant 

som ska uppnås inom vissa ramar, samt kontrollen man har över det. Till exempel ska man 

förhålla sig till styrdokument, målsättningar och elevers olikheter. Detta bidrar till det upplevda 

kravet som ställs på en, men även på kontrollen på hur det ska genomföras. 
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1.2.4 Positiv och negativ stress 

Hans Selye kom att utveckla sina teorier avseende stress och talade då om två typer av stress; 

positiv och negativ stress. Den positiva stressen är en god och nyttig stress medan den negativa 

ses som ond stress, det vill säga yttre och inre påfrestningar av negativt slag (Währborg 2009: 

48). Lundberg (2005: 272) menar dessutom att psykosociala förhållanden bidrar till vilken 

stress en människa upplever. Det kan handla om arbetsplatsen, där arbetet antingen är en 

bidragande faktor till den negativt upplevda stressen, alternativt den positiva där man är 

stimulerad, glad, koncentrerad och så vidare. 

 

1.3 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning avseende stress inom läraryrket. Forskningsläget 

som nu ligger till grund är ur ett större perspektiv, som sedan delvis kommer att användas i en 

kommande diskussion. Det är av relevans att ta med detta forskningsläge då det täcker in flera 

viktiga aspekter, samt lyfter studier som visat sådant som vi avser att undersöka närmare.  

 

Yang, Ge, Hu, Chi, & Wang har genomfört en studie där de undersökt sambandet mellan 

livskvalitet och arbetsrelaterad stress bland 3570 lärare verksamma på låg- och mellanstadiet i 

distriktet Shenyang i Kina. Yang m.fl. (2009: 750) beskriver i sin artikel ”Relationship between 

quality of life and occupational stress among teachers” att lärare tillhör den yrkesgrupp som 

anses vara en av de mest stressade och menar att stress är en huvudsaklig faktor till ett försämrat 

hälsotillstånd bland lärare. Vidare menar Yang m.fl. (2009: 750) att stress dessutom har en 

uppenbar effekt på det fysiska och mentala hälsotillståndet, vilket kan leda till flera allvarliga 

konsekvenser. Till exempel långtidssjukskrivningar vid kronisk stress, eller syndrom som 

fysisk och psykisk utmattning. Moya-Albiol, Serrano & Salvador (2010: 382) menar att 

utmattningssyndrom är en viktig psykosocial risk i jobbsammanhang, särskilt i yrken med en 

stark social interaktion, som exempelvis inom läraryrket. 

 

Svensk forskning av bland annat Hultell & Gustavsson (2011: 85) visar att jobbkrav är starkt 

relaterade till utbrändhet bland lärare. Senare forskning och studier av Hultell med flera påvisar 

starkt övergången från exempelvis högskoleutbildning till arbetsliv som en viktig 

livshändelse, men också utmaning som kan komma att orsaka stress (Hultell, Melin & 

Gustavsson 2013: 84). De menar att lärarna nu ska testa om de kunskaper som förvärvats 

under utbildningen fungerar i verkliga arbetslivet och de ska ta reda på om förväntningarna på 

arbetet realiseras eller inte. En annan stressor som författarna diskuterar är den process för 
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organisatorisk socialisation, det vill säga syftet med att anpassa sig till sin nya arbetsroll, en 

lärares olika arbetsuppgifter, samt att få social acceptans från kollegor och rektorer (Hultell, 

Melin & Gustavsson 2013: 75). Författarna menar att det för många kommer som en chock 

under denna övergång, som kan liknas vid en ”sjunka eller simma” – erfarenhet (Hultell, Melin 

& Gustavsson 2013: 75). Vidare diskuterar författarna lärarjobbet och dess utmaning, den 

intensiva period för exempelvis nyexaminerade lärare som får möta på många nya förändringar, 

men också utmaningen att balansera arbete och privatliv (Hultell, Melin & Gustavsson 2013: 

75).  Även om det finns många positiva förändringar som också sker under denna period, är det 

ändå en tid av många prövningar och stress. Forskning har visat att denna övergångsperiod är 

svår och tråkigt nog kan leda till ett försämrat hälsotillstånd, i form av utbrändhet (Ingersoll 

2012: 48). 

 

Lärarutbildaren Arja Paulin tar i sin avhandling Första tiden i yrket – från student till lärare 

upp de svårigheter som nyexaminerade lärare möter under deras första tid i yrket. Hennes studie 

pågick under tre och ett halvt år och materialet består av skriftliga uppgiftssvar samt 

anteckningar från mötena som genomfördes tre till fyra gånger per termin med de 25 berörda 

lärarna. Vad Paulin (2007: 162) fann som en gemensam nämnare för de nyblivna lärarna var att 

de under den första terminen, när det är helt nya i yrket, blir lämnade ensamma utan något stöd. 

Eftersom de inte får någon slags yrkesintroduktion har de svårt att hantera vissa situationer som 

de kastas in i, vilket leder till osäkerhet och en känsla av otillräcklighet. Gemensamt för lärarna 

under den första terminen var även att all fokus riktas mot klassrummet och de situationer som 

uppstår där. Det gäller främst situationer där elever står i fokus och är källan till svårigheterna. 

Många av lärarna beskriver situationen som kaotisk och vet inte hur de ska hantera den. I slutet 

av den första terminen har entusiasmen över att börja arbeta lagt sig och istället bytts ut mot 

utmattning. (Paulin 2007: 163). De nyexaminerade lärarnas största svårighet visade sig under 

studiens gång handla om tidsbrist, kaos och bristande struktur. Det förekommer så många 

praktiska uppgifter och problem att det blir svårt för lärarna att strukturera upp vardagen (Paulin 

2007: 164). Den första terminen präglas av att få grepp om själva läraruppdraget och försöka 

hantera allt som ingår i det, vilket i sin tur leder till stress och andra psykosomatiska besvär. 

Det förekommer tidsbrist och en upplevelse av kaos i kombination med osäkerhet och en 

bristande kompetens gällande exempelvis konflikthantering i relation till elever, kollegor och 

föräldrar (Paulin 2007: 165). Det är således lättare för de nyblivna lärarna att hantera situationer 

som berör didaktiska kunskaper som de fått med sig från utbildningen, än exempelvis 

konflikthantering där de inte har några teorier från utbildningen att luta sig tillbaka på. 
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Under termin två och tre råder det fortfarande en tidsbrist och lärarna är stressade, de har dock 

lärt känna eleverna bättre och trots att elever är i största fokus har lärarna nu en djupare 

förståelse för läraruppdragets alla sidor. Ju mer lärarna kommer in i och förstår verksamheten, 

ju mer ökar konflikterna på arbetsplatsen, vilket gör att det obefintliga stödet från kollegor nu 

behövs mer än någonsin. Det är inte bara konflikter i klasserna utan även med kollegor, föräldrar 

och skolledare, vilka upplevs som mycket svåra att lösa (Paulin 2007: 168). Trots att lärarna nu 

inte är lika ockuperade av arbetet och eleverna som de var under den första terminen upplever 

de sig nu vara mer utmattade än någonsin. Det är den tunga arbetsbördan, tidsbristen och alla 

relationer som lett till denna utmattning, vilket har fått vissa att fundera över sin arbetsplats 

eller till och med yrkesval (Paulin 2007: 168). 

 

Den typ av utmattning som beskrivs ovan påminner om utbrändhet, vilket är en arbetsrelaterad 

term. I tidigare forskning har fokus varit på faktorer som påverkar utbrändhet under arbetet. Det 

finns dock studier av bland annat Salmela-Aro & Nurmi (2007: 465), genomförda på 

universitetsstudenter i Finland, som visar att faktorer under exempelvis en högskoleutbildning 

kan påverka det framtida arbetsrelaterade välbefinnandet. Senare studier av samma författare 

visar exempelvis att prestation och självkänsla under själva utbildningen kan ha samband med 

utbrändhet i framtiden (Salmela-Aro m.fl. 2009: 170). Vidare skulle man kunna koppla detta 

till Gavish och Friedman (2010: 161) som i sin studie genomförd i Israel kunde se att nya lärare 

hade höga nivåer av utbrändhet, vilket skulle kunna bero på det faktum att många redan börjat 

uppleva utbrändhet under utbildningens gång. Författarna menar även att utbildningen är 

utformad för att ge lärarstudenterna de kunskaper och färdigheter de behöver för att klara sitt 

arbete som lärare, men kan inte förbereda dem för det oförutsägbara, så som krav, ökad 

stressexponering och så vidare (Gavish & Friedman 2010: 163). Jepson & Forrest (2006: 183) 

talar i sin studie, som genomfördes i Storbritannien, om de enskilt bidragande faktorerna som 

kan påverka spänningsuppfattningen och stressen bland lärare. Dessa är exempelvis lärares kön, 

deras erfarenhet av att undervisa, vilken typ av skola de arbetar på, hur länge de har varit 

verksamma, samt om de arbetar hel- eller deltid (Jepson & Forrest 2006: 186).  

Sammanfattningsvis kan ovan relateras till Susan Blacks artikel ”Stroking stressed-out 

teachers”(2004) och Richards (2012) studier från USA om stressade lärare. Black (2004: 28) 

menar att stress verkar vara ett sätt att leva för lärare. Hon beskriver sina lärarkollegor som 

överväldigade där de ofta känner ångest och oro, samt den ökade stressen över att möta de 

växande behoven att räcka till för alla, rättvist följa läroplanen, samt att förbereda eleverna för 

en obeveklig rad tester (Black 2004: 28). Richards (2012: 304) menar i sin studie att allt fler 
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lärare känner sig utmattade den större delen av tiden och undervisningen uppges vara 

underskattad. Vidare beskriver Richards (2012: 304) att många av lärarna förlorat entusiasmen 

för sitt yrke, men också tron om att deras insatser kan göra en skillnad i elevernas liv. En annan 

oroande uppfattning är att den arbetsrelaterade stressen hos lärare också kan komma att påverka 

deras personliga relationer, då stöd och feedback är en viktig komponent för att hantera stress 

(Richards 2012: 304). 

 

Avslutningsvis kan det konstateras att läraryrket är en av de yrkesgrupper där utövarna upplever 

mest stress, tidigare forskning visar att flera stressorer kan bidra till detta. Detta är 

utgångspunkter för denna studie och resultatet kommer att diskuteras i relation till den valda 

teoretiska referensramen, samt kopplas till den tidigare forskning som presenterats här. 

 

2. Teori och metod 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som valts, de metodologiska 

övervägandena och hur undersökningen är genomförd.  

 

2.1 Teori 

Studien kommer vid analys och resultat att utgå ifrån Peter Kugels teori om universitetslärares 

första tid i yrket. Syftet med detta är att försöka placera in informanterna i en utvecklingsfas i 

enlighet med Kugels teori. Hans teori är inte helt empiriskt beprövad utan Kugel bygger sin 

teori på informella observationer av ett fåtal fall och antyder en ram för tänkandet kring 

utvecklingen av professorer som lärare. Han menar att en universitetslärares arbete avseende 

utvecklandet av den egna undervisningsförmågan kopplat till elevers lärande utvecklas i olika 

stadier (Kugel 1993: 315). Han menar även att man med ytterligare arbete kan finna nya teorier 

som kan leda till beskrivandet av vad som händer, men också förutsäga vad som kommer att 

hända. På nästa sida följer en figur över Kugels olika stadier, fritt översatt av föreliggande 

studies författare. Det följer även en redogörelse för respektive stadium, som sedan kommer att 

användas på studiens informanter som lärare. Observera att stadium tre förekommer i de båda 

faserna, vilket kan förklaras genom att det sker en övergång från fokus på en själv som lärare 

till fokus på studenten.  
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    Fas II 

    Betoning på lärande 

  

 

 

 

 

 

 

Fas I 

Betoning på undervisning 

 

Figur 1. Kugels modell om universitetslärares professionella utveckling  

(Kugel 1993: 316) 

 

Stadium 1: Fokus på självet 

Det första stadiet präglas av fokus på självet, det vill säga på den egna rollen eller positionen i 

klassrummet. Kugel (1993: 317) menar att en gemensam nämnare för nya universitetslärare är 

känslan av eländig skräck, det vill säga man ställer sig frågan om man kommer att överleva. 

Vidare lyfter Kugel problematiken kring undervisningen där han menar att de nya 

universitetslärarna har kunskap inom sitt ämne men inte kunskapen i att undervisa i det. Han 

understryker att de nya lärarna nyligen själva var studenter och därför känner de sig lite som 

bedragare, för att man inte vill bli avslöjad som okunnig (Kugel 1993: 317). I det här stadiet 

nämns också akademikers oro avseende bedömning, arbetsområden samt planering. Man talar 

även om att man har för mycket eller för lite stoff att presentera på lektionen, samt hur det 

presenteras. I detta stadium fokuserar den enskilde universitetsläraren mycket på sig själv och 

känner en oro över att inte kunna besvara studenters frågor, samt en oro över att göra bort sig i 

klassrummet. En viktig bit i detta stadium är studenternas uppfattning kring undervisningen, 

det vill säga studenterna kan göra en medveten om vad som fungerar bra och mindre bra. När 

de nya universitetslärarna utvecklat ett väl fungerande sätt och en trygghet i att presentera sitt 

material börjar de istället att oroa sig över studenternas inlärning av materialet. Fokus har 

således flyttat från hur undervisningen bedrivs till vad som lärs ut. Det innebär att 

universitetsläraren inte längre fokuserar och oroar sig för den egna rollen i klassrummet, utan 

flyttar istället över fokus på eleverna och ämnet i sig. 

 

 

Stadium 5: Student som oberoende 

Stadium 4: Student som aktiv 

Stadium 3: Student som mottaglig 

Stadium 3: Fokus på studenten 

Stadium 2: Fokus på ämnet 

Stadium 1: Fokus på självet 
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Stadium 2: Fokus på ämnet 

I det andra stadiet i universitetslärarnas utveckling ligger fokus på själva ämnet, det vill säga 

hur mycket universitetslärarna kan om sitt ämne. Här börjar man inse att det finns ett oerhört 

djup, vilket kräver att deras lektioner blir skarpare, tydligare och innehållsrika (Kugel 1993: 

318). Här fokuserar man på att överföra sin egen kunskap, förståelse och färdigheter på sina 

studenter. Oron som tidigare legat på att inte ha tillräckligt med stoff att fylla ut tiden med, 

ligger nu istället på att det inte finns tid till att täcka in allt som vill hinnas med. Anser 

universitetsläraren att studenterna inte tagit till sig materialet, är ofokuserade eller presterar 

dåligt på ett prov, lägger universitetsläraren skulden på studenterna själva och ser inte till sig 

själv som en orsak till deras misslyckande. Då en universitetslärare som befinner sig i detta 

stadium vill förmedla så mycket ämneskunskap och stoff som möjligt till studenterna, resulterar 

detta ofta i att studenterna inte får möjlighet att ta till sig allt då mycket fokus går åt till att hinna 

med att skriva ner vad som sägs. Det ges således inget utrymme till det egna tänkandet som 

krävs för att omsätta de kunskaper som universitetsläraren förmedlar (Kugel 1993: 319). 

Avslutningsvis kan man säga att allt som sker i det här stadiet, även kan ske i andra stadier. 

 

Stadium 3: Fokus på studenten 

Då fokus tidigare legat på sig själv och ämnet går det i stadium tre över på studenten, där 

universitetslärarna börjar notera de olika individerna i den stora massan. Universitetslärarna 

inser att studenterna har olika inlärningsstrategier och förmågor, vilket betyder att det krävs 

olika sätt att lära ut. I undervisningssammanhang kan detta i praktiken innebära att man som 

universitetslärare försöker täcka in så många olika arbetssätt för att tillgodose så många 

studenters behov som möjligt (Kugel 1993: 320). Inom detta stadium finns det två nivåer varav 

det ena som sagt fokuserar på studenternas inlärning, medan det andra fokuserar på studenten 

som mottaglig. Detta innebär att studenterna kan ta till sig det som lärs ut för att sedan omsätta 

det i praktiken som kommer i stadium fyra. 

 

Stadium 4: Student som aktiv 

I stadium fyra avser universitetslärarna att handleda sina studenter mer än att undervisa dem. 

Här vill man att studenterna ska kunna praktisera sina kunskaper i verkligheten. Många 

universitetslärare känner att de nu inte behöver dra det tunga lasset utan kan istället lägga över 

detta ansvar på studenterna. Kugel (1993: 322) liknar detta vid ett idrottslag och dess tränare 

och menar att en tränare blir gladare när spelarna gör det mesta utav jobbet. Om de vill utveckla 

sina benmuskler, springer inte tränaren åt dem utan de måste springa själva. 
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Stadium 5: Student som oberoende 

Sista och avslutande stadiet Kugel (1993: 324) talar om är det när man ser studenten som 

oberoende, det vill säga man låter de lära sig själva. Kugel menar att man under de olika 

stadierna har fått med sig verktyg som man i detta stadium kan använda. Han understryker dock 

svårigheten med detta då studenterna kan möta hinder som de själva inte kan hantera. Det är 

viktigt att man ser till studenternas olikheter och Kugel menar att det finns de som inte ens vill 

försöka medan de finns andra som kommer att göra det och lyckas (Kugel 1993: 324). 

Avslutningsvis handlar det inte bara om att lära sig för lärandets skull, utan det handlar även 

om vad de lär sig och till vilken nytta i deras liv. 

 

I undersökningen är avsikten att med stöd av Kugels teori analysera informanternas svar i 

relation till de olika utvecklingsstadierna, vilket således kommer att mynna ut i en analys. Det 

är följaktligen av betydelse att belysa att Kugels teori berör universitetslärare och att det inte 

alltid går att göra en direkt överföring eftersom grundskolelärare och gymnasielärare inte har 

samma utbildning som universitetslärare eftersom arbetsuppgifterna i vissa avseenden skiljer 

sig. Det krävs ingen lärarexamen för att bli universitetslärare, dock behövs oftast 

forskningsmeriter eller forskarutbildning för att få en fast anställning. I denna studie är 

intentionen att tillämpa de olika stadierna i Kugels teori på informanternas arbete i den största 

mån det går, det vill säga till vilket stadie informanterna befinner sig idag. Detta kommer det 

sedan att diskuteras vidare i avsnitt fyra. Eftersom det handlar om undervisning och lärares 

uppfattningar finner föreliggande studies författare det befogat att använda sig av denna teori. 

Detta kan förklaras genom att Kugels teori är abstrakt och det finns en användbarhet på de olika 

nivåerna, dock räknar man inte med att kunna dokumentera hela utvecklingen hos 

informanterna.  

 

2.2 Metod 

Undersökningen bygger på fyra semistrukturerade djupintervjuer genomförda med 

nyexaminerade lärare som samtliga har arbetat max ett år. Motivet är att undersöka 

intervjupersonernas första tid i yrket och den upplevda stressen kring den, samt hur väl de tycker 

att skolan förberett dem för läraryrket. Urvalet för studien som består av två kvinnliga, samt två 

manliga informanter har gjorts genom ett bekvämlighetsurval genom att dessa tillfrågats om att 

ställa upp. Föreliggande studies författare känner informanterna sedan tidigare, exempelvis från 

gemensamt lästa kurser på högskolan eller ur andra sammanhang. Utifrån ett realistiskt 
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tänkande gjordes ett bekvämlighetsurval, då det tidsmässigt inte skulle finnas möjlighet att 

utföra ett slumpmässigt urval. Däremot har man för att få en så stor variation som möjligt valt 

en lärare från varje stadium, det vill säga lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet, 

samt som tidigare nämnts valt två kvinnor respektive två män.  

 

2.3 Genomförande 

Intervjupersonerna kontaktades via mail, där syftet med studien förklarades. De tillfrågades 

sedan om att ställa upp och samtliga valde att vara med. Därefter bokades det in intervjudagar 

och dessa skedde löpande på platser som bestämdes av intervjupersonerna, exempelvis på deras 

arbetsplats. Samtliga informanter fick samma grundfrågor då det hade konstruerat en 

intervjuguide (se bilaga) som bas för intervjufrågorna. Intervjuguiden öppnade även för 

följdfrågor och dessa konstruerades i samband med den pågående intervjun. Intervjuerna var 

således av semistrukturerad art och varade mellan trettiofyra till femtiosex minuter. Frågorna 

som man utgick ifrån ställdes i samma ordning, dock varierade följdfrågorna till viss del. 

Samtliga intervjupersoner har godkänt inspelning och inspelningarna har i efterhand 

transkriberats. För övrigt har man valt att inte lämna ut några namn och kommer att benämna 

informanterna som IP1, IP2, IP3 och IP4.  

 

När intervjuer som forskningsmetod används finns det forskningsetiska principer att följa och 

ta hänsyn till. Det finns fyra huvudkrav för att skydda individen och dessa är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2015: 6). Dessa fyra krav har beaktats vid genomförandet av intervjuerna. 

Gällande informationskravet fick informanterna redan innan genomförandet av intervjuerna 

information om studiens syfte och deras villkor för deltagandet. Informanterna upplystes 

således om att deltagandet var frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som 

helst under studiens gång. Då samtliga av informanterna är över 18 år räckte det att de själva 

lämnade sitt samtycke till att deltaga i studien, vilket även uppfyller samtyckeskravet. Enligt 

Vetenskapsrådet (2015: 12) måste alla uppgifter från de deltagande i studien behandlas med så 

stor konfidentialitet som möjligt, det vill säga uppfylla konfidentialitetskravet. 

Intervjupersonerna informerades därför före genomförandet om att deras deltagande är 

anonymt och att deras namn kommer att kodas om så att utomstående ej kan identifiera vilka 

de är. Den insamlade informationen, det vill säga personuppgifter, inspelningar och 

transkriberingar av intervjuerna förvaras på ett sätt så inga obehöriga kan få tillgång till 

materialet. Det sista huvudkravet att följa enligt Vetenskapsrådet (2015: 14) är nyttjandekravet, 
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vilket innebär att insamlade uppgifter om intervjupersoner inte får användas till något annat än 

i forskningssyfte, vilket studiens författare kan intyga efterföljs. 

 

Ansatsen för analysen av resultaten är inspirerad av hermeneutik. Syftet är att förstå och 

förklara informanternas upplevelser av olika fenomen kopplat till deras övergång från student 

till lärare. Tillvägagångssättet för att genomföra analysen har varit att transkribera de 

semistrukturerade intervjuerna. Vid analys av de transkriberade intervjuerna har det framträtt 

gemensamma drag. Bokstavligen kan det sägas att det har klippts och klistrats, detta för att 

skapa tydliga teman att analysera och längre fram resonera och diskutera kring. 

 

Egidius (1986: 42) framhåller att i all vetenskap som handlar om personer, kulturella fenomen 

eller händelser så är hermeneutiken en tillsynes angelägen metod att använda. Idag tycks 

hermeneutik vara mer än en metod och innefattar flera olika principer där förståelsen av ett 

fenomen står i fokus (Birkler 2012: 100). Studien avser att analysera och tolka informanternas 

intervjuer utifrån den egna förförståelsen för fenomenet stress, samt utifrån Kugels teori och 

tidigare forskning diskutera det framkomna resultatet. 

 

Nästkommande avsnitt avser att presentera de fyra intervjupersonerna, vars intervjuer ligger till 

grund för denna studie. 

 

2.4 Intervjupersoner 

Intervjupersonerna består som tidigare nämnts av fyra lärare som har arbetat ett halvår, 

respektive ett år efter examen. Nedan följer en presentation av de fyra intervjupersonerna: 

 

Intervjuperson 1: Kvinna, 25 år. Lärosäte 1. Grundskollärare årskurs 1-6, verksam i årskurs 

2. Ämnen: matematik, svenska, naturkunskap och specialpedagogik. Tid i yrket: 1 år.  

Arbetstjänst: 100 %. 

 

Intervjuperson 2: Man, 24 år. Lärosäte 1 och 2. Gymnasielärare med behörighet till 

grundskolans senare år, verksam i årskurs tre på gymnasiet. Ämnen: samhällskunskap, 

pedagogik, kommunikation och ledarskap. Tid i yrket: 6 månader. Arbetstjänst: 70 %. 
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Intervjuperson 3: Kvinna, 23 år. Lärosäte 1. Grundskollärare årskurs 1-6, verksam i årskurs 

5. Ämnen: matematik, naturkunskap, svenska, engelska och specialpedagogik. Tid i yrket: 1 år. 

Arbetstjänst: 100 %. 

 

Intervjuperson 4: Man, 28 år. Lärosäte 3. Gymnasielärare med behörighet till grundskolans 

senare år, verksam i årskurs 6-9. Ämnen: samhällskunskap och idrott. Tid i yrket: 6 månader. 

Arbetstjänst: 100 %. 

 

3. Analys och resultat 

Föreliggande analys- och resultatdel utgår ifrån tydliga teman, nämligen övergången från 

student till lärare, stress, stresshantering, utbildningens utformning, ämnes- och didaktiska 

kunskaper, samt övriga synpunkter på utbildningens utformning. Dessa har framkommit bland 

de fyra transkriberade intervjuerna och kan relateras till tidigare forskning som visar att det 

finns liknande teman kring ämnet.  

 

3.1 Övergången från student till lärare  

Den första tiden i yrket upplevs väldigt olika av intervjupersonerna. IP2 säger exempelvis att 

det är en hektisk period där man möts av sådant som man inte har fått med sig från högskolan, 

till exempel planera kurser, tolka mål, elever och kollegors förväntningar och så vidare. IP3 

instämmer och menar att det är nu man får testa på allt man lärt sig under utbildningen, men 

även sådant man ej fått med sig. Vidare diskuteras avkodningen av ett innehåll men också den 

egna förväntan om det färdiga paketet som man examineras med. 

 

Jag kan väl tycka att om jag säger så här, man hade en förväntan i början att man får ett paket, ett 

färdigt paket efter fem år och det paketet kan jag ju bara säga att det försvann halvvägs. (IP2) 

 

Själva övergången från högskolan till yrket har upplevts på olika sätt. IP1 anser att hon fick en 

förberedande och lugn övergång då hon gick bredvid läraren hon skulle ta över efter i två 

månader. Detta kan till en viss del relateras till IP4 som anser att övergången från högskolan 

till arbetet varit väldigt smärtfri och säger: 

 

Den har varit väl fungerande men det är ju för att det sedan första början när man satte foten där, det 

kändes som om man är på plats. Ehh, sen känns det ju så här, jag skulle nog inte vilja byta ut detta 
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mot nått annat yrke, och så kändes det från första dan och så känns det fortfarande, vilket gör att den 

övergången var liksom naturlig. (IP4) 

 

IP2 menar däremot att det inte har varit en klockren övergång då det är två skilda världar mellan 

lärarhögskolan och läraryrket. Han säger dessutom att det är ett tufft jobb och man förväntas 

jobba 120 % första året. Detta kan relateras till IP1 som menar att hon förmodligen inte hade 

klarat av att kastas in i dagens klassrumssituation och börjat jobba direkt.  

 

Vid frågan om vad som har varit den största svårigheten vid övergången är svaren olika. IP1 

menar att den främsta svårigheten har varit att hitta strukturer och kunna planera tiden på ett så 

bra sätt som möjligt. IP2 talar däremot om villkor för bedömning, det vill säga vad ses som 

rimlig tid för rättning. Vidare talar han om examinationerna för eleverna, det vill säga hur 

mycket kan man förväntas av dem, samt vad och hur ska det gås igenom. Ser vi sedan till IP3 

diskuterar hon den så kallade praktikchocken och säger: 

 

Det är väl att det blir en chock oavsett hur mycket man är förberedd… jag tror man behöver den här 

chocken också. Både för att våga testa olika saker och hitta sig själv också så man inte kommer ut 

och har ett färdigt koncept och att man vågar ändra på konceptet under tiden också. (IP3) 

 

Vidare framhåller IP3 synsättet om att vilja förändra världen, men menar att detta inte går utan 

att man får ta ett steg i taget. Dessutom har en annan svårighet varit att man kommit ut som 

nyexaminerad och börjat jämföra sig med kollegorna, vilket skapat en stress, och därför är det 

viktigt att se till sin egen utveckling. Slutligen lyfter IP3 saknaden av stresshantering som hon 

menar att man bör ha fått med sig från högskolan, och säger: 

 

Så det högskolan kanske skulle kunna hjälpa oss mer med är väl hur man hanterar den chocken 

faktiskt som kommer. För de är väldigt duktiga på att poängtera att det kommer bli en chock, men 

inte riktigt hur man ska hantera den. (IP3) 

 

Avslutningsvis kan man se till IP4 som menar att det har varit en smärtfri övergång, men det 

bör även framhållas att IP4 likaså har upplevt flera svårigheter med övergången, främst 

avseende skolorganisationen och säger: 

 

Ehh, det, den största svårigheten kan jag tycka är att, sen man kommer till jobbet från dag ett, så 

förväntar sig skolorganisationen att du bara kör igång och att ingen är där, att du inte har någon bolla 

med, eller nån bollplank, eller ställa nån fråga till nån, typ vad är detta för nånting, vad betyder detta, 
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arbetslag – vilka dagar träffas ni, vilka konferenstider… utan det där va liksom nästan som att ”jaha, 

det ska man bara ha koll på”… och fortfarande vissa grejer kan jag komma på mig och ”jaha, var 

det så det funkar?” till exempel… så det är sånna grejer som har varit svårigheter. (IP4) 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga informanter upplever övergången från student 

till lärare som en mycket rolig period. Dock menar några av informanterna svårigheterna med 

denna övergång och menar att det kommit lite som en praktikchock. De talar om sådant som 

man har fått med från högskolan, men även om sådant som saknas. Tydligast skillnad märker 

man i övergången hos IP4. Han har upplevt den mest smärtfria övergången och talar mycket 

positivt om arbetet som han har kommit in i. Likheter finner man dock i IP1:s övergång, då hon 

fick möjligheten att gå bredvid i två månader, men hon framhåller starkt och tydligt att hon inte 

skulle kunnat kastas in i den situation där hon är idag. Samtliga informanter lyfter svårigheter i 

och med övergången, men ställer sig ändå positiva till yrket och menar att de inte hade gjort ett 

annat yrkesval. Resultatet visar starkt på att det finns svårigheter med att gå från lärarstudent 

till lärare, samt vilka de bidragande faktorerna är. De fyra informanterna har inte alla studerat 

vid samma lärosäten, vilket tydligt syns i deras svar. IP4 är den som sticker ut och ställer sig 

mest positiv till utbildningens utformning, vilket i sin tur har lett till den smärtfria övergången. 

Övriga informanter har dock synpunkter och saknar flera arbetsområden som hade kunnat 

hjälpa dem till en smidigare övergång. IP2 framhåller att han ser en svårighet i hur mycket han 

kan förvänta sig av sina elever, samt vad och hur materialet ska gås igenom. Detta kan relateras 

till Kugels första stadium där det finns en oro över att stoffet ska räcka till, samt hur det lärs ut, 

det vill säga ett fokus på läraren. IP3 talar om svårigheten som nyexaminerad då man kommer 

ut och jämför sig med kollegor, och menar att det är därför är viktigt att se till sin egen 

utveckling. Detta kan således kopplas till första stadiet i Kugels teori, där fokus ligger på självet. 

Man kan härmed ändå konstatera att det inte för någon av informanterna har varit en spikrak 

väg framåt.   

 

3.2 Stress 

I nedanstående avsnitt redogörs för den arbetsrelaterade stressen informanterna upplever och 

har upplevt den första tiden i yrket. 

 

Avseende den arbetsrelaterade stressen bland informanterna finns det olika stressorer som 

bidrar till upplevd stress idag. Utifrån materialet finns flera likheter, men även en del skillnader 

så som exempelvis klassrumssituationer till det personliga planet. IP1 har sedan jul fått en 
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förändrad klassrumssituation där nya problem börjat prägla lektionsundervisningen. Således 

har detta medfört och skapat en hög stressnivå, vilket har resulterat i hemgång med huvudvärk 

och dylika besvär för IP1. Hon har därför självmant uppsökt en terapeut och börjat gå i kognitiv 

beteendeterapi. Detta för att få hjälp med att hitta strategier för att minska den upplevda stressen.  

 

Gemensamt för samtliga informanter är att de upplever tiden som en avgörande stressor då de 

menar att det inom läraryrket finns en tydlig tidsbrist. Det framhålls att man är mer än bara 

lärare då det läggs mycket tid på sådant som inte berör undervisningen, det kan exempelvis vara 

möten, föräldrakontakt och inläsningen inför nya arbetsområden.  

 

Det tar ju tid ifrån att planera undervisningen, det är det som får backa… för alla mina möten måste 

jag ju gå på, jag måste ju fortfarande göra allt annat. Så vilket gör att lektionerna blir sämre säkert 

och det stressar ju också för då vet jag ju att det lär sig ännu mindre för jag har inte den tiden. (IP1) 

 

IP2 lyfter också stressen över att man arbetar för mycket själv och menar att ett samarbete med 

kollegor hade minskat den ökade stressen.  

 

Jag har kollegor som trycker in rätt så mycket kunskap på ett helt år där jag märker att mina elever 

kanske säger nu hade jag prov igen eller om jag säger så här, stressen är att vi hade behövt sitta ner 

synkade och diskutera. (IP2) 

 

IP2 menar att ett kollegialt samarbete hade varit att föredra för att minska elevernas stress som 

således påverkar den egna stressen. Vidare menar IP2 att han blir stressad av att eleverna är 

stressade och att detta grundar sig i ett oorganiserat system. IP2 tar också upp oförståelsen bland 

kollegorna och anser att det som tidigare nämnts vore enklare att sätta sig ned och se över 

terminsplaneringen tillsammans. Detta för att hans mentorselever säger att många lärare sätter 

proven samtidigt och inte vill ändra på detta. IP2 stödjer inte detta och menar att man måste 

”köra om sitt race” igen för att gynna sig själv och eleverna. 

 

Ta gymnasiearbetet, det var deadline 6 mars, den veckan skulle jag bedriva vanlig undervisning i 

kommunikationen, då jag var tvungen att göra ett break i alla hos alla treor och bara säga att ”nä 

denna veckan jobbar vi enbart GA för att sen nästa vecka när ni har lämnat ert GA då vill jag inte 

ens höra något annat än bara kommunikation”. Varför det? Hade jag kört mitt race, då hade jag 

förstått att jag måste köra om racet, för de lyssnar ju inte, de är helt avstängda va. (IP2) 
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Vidare menar IP3 att det finns en svårighet att se varje elev och få denne att utvecklas efter dess 

nivå, vilken upplevs stressande. Hon talar om den upplevda tidsbristen vilket resulterar i att 

man lägger tid och fokus på att utmana de svaga eleverna medan de lite starkare får arbeta mer 

självständigt. Detta formulerar IP3 så här:  

 

Det blir mest att man utmanar de svaga om man uttrycker det så, för att de ska nå upp och få betyg. 

Och de som behöver uppnå mer, de starka.. de får ofta bara jobba vidare, tyvärr är det så. (IP3)  

 

Ser man sedan till IP4 redogör han för allt runtomkring, det vill säga en lärares olika åtaganden. 

Han menar att man även får vara så mycket mer än bara en lärare. IP4:s svar kan även relateras 

till de andra intervjupersonerna, där exempelvis tiden som stressor är en bidragande faktor. IP4 

talar också om tidsbristen och menar att man som lärare måste göra massvis med andra saker 

som man egentligen inte har utbildats för. I likhet med IP4 lyfter även IP3 detta och framhåller 

att exempelvis föräldrakontakt, deras krav på att deras barn ska uppnå målen och så vidare tar 

upp tiden som man egentligen hade behövt för att planera, genomföra och efterarbeta lektionen. 

Avslutningsvis och av stor betydelse nämner IP4 den sociala acceptansen från kollegor som en 

stressor, där han beskriver det så här i och med frågan om det kan upplevas som en stressfaktor: 

 

Ehm det blir det ju i och med att det finns de som nästan vakar över din axel, vad du gör, istället för 

att lita på dig och din profession, men det upplever jag lite mot nyexade. (IP4) 

 

Samtliga informanter tar upp stressen i dagens arbete och sammanfattningsvis kan man säga att 

ingen kan frångå stressen som ständigt är närvarande i en lärares vardag. Det kan konstateras 

att tiden är en avgörande stressor för samtliga informanter och de lyfter svårigheten att bara 

vara lärare. Dessutom kan kontrollerbarheten diskuteras då man i vissa situationer känner att 

man inte har full kontroll, bland annat att man inte kan styra över kollegors planering som i sin 

tur går ut över både eleverna och en själv. Vidare framhåller informanterna andra stressorer, 

bland annat lyfter IP2 det ensamma arbetet och menar att ett kollegialt samarbete hade varit 

mer önskvärt för att minska den ökade stressen. Gemensamt för tre av informanterna är stressen 

kring föräldrakontakten, det vill säga samtalen och kontakten som tar tid från 

lektionsplaneringen. Dock menar informanterna att detta ingår i arbetet, men att det tar sådan 

tid från ordinarie arbete. Skillnader som har påfunnits är hur långt det har gått för informanterna 

kring deras upplevda stress. IP1 har varit så stressad att hon har fått uppsöka terapeut för KBT 

och finner stor hjälp i detta. De andra tre informanterna är stressade och framhåller tydligt 
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bidragande stressorer, dock har det inte gått så långt att de ännu behövt söka hjälp. Det som 

tydligt kan kopplas till Kugels första stadium är den så kallade oron över nya arbetsområden, 

bedömning men också lektionsplanering. Kugel redogör för den enskilde lärarens fokus på sig 

själv och där kan vi se att IP1 tagit till hjälp för att kunna hantera sin förändrade 

klassrumssituation och lärarroll. I kommande avsnitt diskuteras strategier för stresshantering.  

 

3.3 Stresshantering 

I nedanstående avsnitt redogörs hanteringen av den upplevda stressen.  

 

När IP1 började arbeta som lärare hade hon inga specifika strategier för stresshantering utan 

det är något som hennes terapeut hjälpt henne med att finna. När det är stressigt är en fungerande 

strategi att stanna upp, andas och försöka acceptera det rådande läget i exempelvis klassrummet. 

Hon säger exempelvis så här: 

 

Idag är det kaos och så är det och jag kan inte göra mer än vad jag gör åt det… också får man förhålla 

sig till det och det tycker jag hjälper. (IP1) 

 

För att minska stressen säger IP2 att han föredrar fria dagar där han kopplar bort allt som har 

med arbetet att göra, samt ser till att ha en annan sysselsättning. Dessutom diskuterar han 

relationen till kollegorna och menar att det finns de som man kan ventilera med. Detta anser 

han är en mycket god strategi för att man ska våga vara öppen, våga göra fel, tänka om och 

tänka rätt. Han framhåller även att arbetstiderna för en nyexaminerad inte alltid är det som står 

på pappret, utan mycket mer. Han säger: 

 

Man får väl hantera den genom att man måste hitta sysslor som helt stänger av skolvärlden för att 

jag vet att måndag till fredag finns inte 8 till 16, utan måndag till fredag är det 8 till 23. (IP2) 

 

I IP3:s fall är det tydliga strategier som används i det dagliga arbetet, exempelvis säger hon: 

 

Prata med andra, och sedan försöka… varje dag skulle jag vilja säga innan jag går hem så skriver 

jag alltid på post-it-lappar ner tankar och så som jag funderar över, så jag släpper det där och då. Jag 

har alltid en att-göra-lista inför nästa vecka som jag fyller på, så tänker jag att nu släpper jag det, nu 

har jag planerat när jag ska göra det, när jag har tid för det. Det gör rätt mycket tycker jag. (IP3) 
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Vidare beskriver IP3 att man utifrån dessa listor får förmågan att prioritera vad som är viktigt 

och mindre viktigt att ta itu med på en gång. IP3 är noggrann med att påpeka att byggandet av 

en hög av åtaganden inte är något att rekommendera, då det kan bidra till att man inte vet i 

vilken ände man ska börja och detta leder då till passivitet. Hon föredrar som sagt sina listor 

och arbetar utifrån dessa. Utifrån dessa, vilket i sin tur leder till ökad kontroll i det egna arbetet. 

 

IP4 framhåller som tidigare intervjupersoner vikten av det kollegiala samarbetet och berättar 

om det samarbete som han och hans kollegor gör inför varje termin, där de gemensamt gör en 

grovplanering för kommande arbetsområden. Detta bidrar till att de får lite mer tid och luft i 

sina scheman, vilket ger dem möjlighet att genomföra mer efterarbete. IP4 talar även om en 

stunds avkoppling och menar att skolans personalrum ger möjlighet till detta: 

 

Vi har ju ett personalrum som är med eller avskilt där inga elever vistas utanför korridoren, utan där 

ska vara helt tyst där inne… och då är det ju kommer ju lärarna där och gå och vissa sätter sig och 

läser en bok, och nån annan lägger sig kanske på en spikmatta och funderar lite, nån lägger sig i en 

soffa kanske… och dit brukar jag gå för att känna bara 10-15 minuter räcker ju bara för att liksom 

koppla av, och ladda batterierna. (IP4) 

 

Avseende strategier i arbetet kan det sammanfattningsvis sägas att samtliga informanter har 

strategier för att hantera den upplevda stressen i arbetet. IP1 har som tidigare nämnt tagit hjälp 

av KBT och känner sig idag som en lugn och mer välfungerande lärare i klassrummet. IP2 

nämner vikten av att bara behöva koppla bort arbetet ibland, och menar att han tar sig fria dagar 

för att minska på stressen. IP3 är informanten som har tydlig struktur i sitt arbete och med hjälp 

av exempelvis ”att-göra-listor” skapar hon strategier för att hantera stressen. IP4 lyfter det 

kollegiala samarbetet som exempelvis IP2 efterfrågade och menar att detta finns på hans skola. 

Inför varje termin gör IP4 tillsammans med sina kollegor en grovplanering och denna funkar 

mycket bra. Självklart får man under terminen ändra och så vidare, men han menar ändå att den 

här strategin hjälper honom och hans kollegor att få tid till exempelvis efterarbete när en lucka 

i schemat ges. Gemensamt för samtliga informanter är att de har tydliga strategier avseende 

stresshanteringen i arbetet, men de är olika från person till person. Återigen kan individualiteten 

lyftas in och resultatet visar att olika strategier funkar för olika människor. Det är avslutningsvis 

värt att notera att samtliga informanter lyfter in kollegor och deras funktion, det vill säga 

relationen och samarbetet till kollegorna. De fyra informanterna talar om hur viktigt det är att 

kunna ventilera med sina kollegor, men även att kunna ta hjälp av dem. Då det inte finns några 

direkta svar på strategier som man som lärare bör använda sig av för att hantera stressen, kan 
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det ändå konstateras att vissa strategier är att föredra framför andra. Denna slutsats kan göras 

utifrån informanternas svar gällande deras upplevda stress kopplat till de olika strategierna de 

använder sig av.  

 

3.4 Utbildningens utformning 

I avsnittet för utbildningens utformning lyfts följande tre teman: ämneskunskaper, didaktiska 

kunskaper och övriga synpunkter. 

 

3.4.1 Ämneskunskaper 

Intervjupersonerna har delade meningar om ämneskunskaperna man får med sig från 

högskolan. IP1 menar att hon ej fått med sig tillräckliga ämneskunskaper för arbetet, främst i 

ämnena svenska och matte. Detta för att de ämnena är en så stor del av undervisningen när 

eleverna är så pass små och det finns en önskan om en djupare kunskap. Vidare diskuterar IP1 

fler strategier inom ämnena, där hon menar att det är viktigt att man får med sig strategier inom 

ämnet som exempelvis stödet för elever med läs- och skrivsvårigheter, men även andra 

svårigheter kopplade till ämnena.  

 

Mer strategier för hur jag ska göra med de här barnen som inte ser skillnad på b och d, som inte, som 

inte lärt sig läsa, som inte…ah men som inte hittar flytet i läsningen utan fortfarande sitter där och 

ljudar och som inte hänger med i det vi gör. (IP1) 

 

Ovanstående visar problematiken i undervisningssammanhang och understryker avsaknaden av 

ämneskunskap inom specifika områden. IP1 lyfter även diskussionen kring alla de teorier som 

gås igenom under utbildningens gång och menar att dessa ibland kan vara överflödiga och 

onödiga. Hon menar att dessa teorier inte alltid kan omsättas i praktiken och har således ingen 

nytta av att ha det med sig i bagaget. 

 

Ser vi sedan till IP2 lyfter han ämneskunskapens fokus och menar att det är ett alldeles för stort 

sådant. Det är önskvärt att gå igenom vad som förväntas av studenten och vad det ämnar att 

användas till. Han diskuterar även styrdokumentens otillräckliga integrering i ämnet och menar 

att det är centrala och måste in på ett helt annat sätt. IP2 menar även att ämneskunskapen är en 

färskvara och någonting som bör underhållas under hela utbildningens gång. Han säger: 
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Om man nu backar bandet och tar ämneskunskaperna så är de viktiga, men problematiken ligger väl 

att man oavsett hur mycket kunskap man än pumpar in eller bearbetar…allt är som ett datum, går 

du inte och tränar då faller ju musklerna, då måste du träna upp, samma sak ”åh det ska ni ska kunna 

EU:s politiska system som ett rinnande vatten”… och vad hände? Vi kunde ju dem jättebra de 

veckorna vi jobbade med det, men frågar du mig nu, då kan jag ju känna mmm, oj nu måste jag sätta 

mig ned med litteraturen… (IP2) 

 

Vidare talar IP2 om att det vore önskvärt att ha ett mer förankrat stoff, det vill säga 

kunskapsstoff i relation till institutionen. Med detta menar han ämneskunskaper som man kan 

ta ner på elevernas nivå när man väl kommer ut och arbetar.  

 

IP3 är den av intervjupersonerna som säger att högskolan har bidragit till en översikt, men att 

de djupare ämneskunskaperna inte finns där. Hon menar att detta nu i det verkliga arbetet 

innebär en hel del inläsning på flera arbetsområden. Vidare säger IP3 att det hade varit önskvärt 

att förlänga utbildningen, då detta hade resulterat i djupare kunskap, längre VFU, som också 

bidrar till den fördjupade kunskapen.  

 

IP4 framhåller sina ämneskunskaper som tillräckliga då han jobbar på högstadiet och menar att 

de räcker gott och väl där. Han säger: 

 

Till dagens högstadieskola är de definitivt bra, ehh nu är jag ju utbildad mot gymnasiet i samhäll 

och idrott… (IP4) 

 

Han har ännu inte fått känna av arbetet på gymnasiet, men menar att han är nöjd med 

ämneskunskaperna som han har fått med sig från högskolan, och anser att han är väl förberedd.  

 

Vad gäller informanternas ämneskunskaper kan det sammantaget sägas att det är delade 

meningar om vad de har med sig från högskolan. IP1 säger att hon inte har tillräckliga kunskaper 

med sig medan IP4 säger att han har tillräckliga kunskaper. IP2 framhåller svårigheten att ta 

ner det till elevnivå och hade under utbildningen önskat ett mer förankrat stoff, det vill säga ett 

stoff som man kan ta ner till elevernas nivå. Medan dessa talar om själva ämnet menar IP3 att 

mer praktik hade varit önskvärt, då detta hade utvecklat ämneskunskaperna ännu mer. I och 

med detta menar IP3 även att man hade kunnat förlänga utbildningen en aning, för att helt enkelt 

få mer av allt. Detta kan man delvis koppla till IP2 som menar att man under hela utbildningens 

gång bör underhålla ämneskunskapen, då han anser att det är en färskvara.  
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I relation till Kugels stadium två kan det utifrån informanternas svar urskiljas ett fokus på 

ämnet. Teorin talar om den fördjupade kunskapen hos universitetslärare som först och främst 

besitter andra kunskaper då forskning och forskarutbildning ligger till grund för deras 

undervisning, men i föreliggande analys avser stadiet den upplevda kunskapen i ämnet hos 

lärarna. Det kan konstateras att det tydligt finns ett ämnesfokus hos samtliga informanter, dock 

upplevs det som tidigare nämnts olika. Vidare är det av betydelse att lyfta IP3 och dennes 

koppling till stadium tre. IP3 talar mycket om inlärningen hos eleverna och menar att det är en 

svårighet att möta alla elever på deras enskilda nivåer och önskar därför fler strategier gällande 

detta. 

 

Slutligen och av betydelse är det viktigt att framhålla att informanterna gått olika lång 

utbildning, med olika utformning och så vidare.  

 

3.4.2 Didaktiska kunskaper 

De didaktiska kunskaperna för en lärare är a och o, och det är därför viktigt att lärare får kunskap 

om detta under utbildningens gång. IP2 är trygg med sina didaktiska kunskaper och kopplar det 

till utbildningen på den ena högskolan han har läst vid. Han menar att han har fått mycket goda 

didaktiska kunskaper och verktyg inom ämnet pedagogik, kommunikation och ledarskap, dock 

saknar han det inom sitt första ämne som han läst vid en annan högskola. Däremot lyfter han 

svårigheter som han anser är oerhört viktiga för att klara av arbetet som lärare. Detta handlar 

om att kunna avkoda och konkretisera för både sig själv och för eleverna och han talar även om 

den egna avvägningen gällande vad som är en rimlig nivå för en grupp gymnasieelever. På 

lärarhögskolan är allt vetenskapligt och det köper IP2 men önskar även en tydligare koppling, 

det vill säga att kunna ta ner det på en konkret nivå såväl som för en själv som sina kommande 

elever: 

 

För nu pratar vi om institutioner, olika komplexa samband, vissa är ju, vissa vill ju ha ett 

helhetsperspektiv först och sedan få ner det liksom, sen ha omvänt, vi börjar på en kant och bygga 

uppåt, jag tänker på mikro makro-nivå. Vissa vill ha makron först och andra vill ha mikron först. Så 

att där skulle jag vilja säga att man inte är färdig, inte alls. (IP2) 

 

IP3 säger att det skiljer sig från ämne till ämne, didaktiskt sett, och framhåller att det vore 

önskvärt att ha mer didaktik kopplat specifikt till de olika ämnena: 
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Som sagt, allmänt har de ju hjälpt mig men jag skulle vilja ha lite mer i varje ämne för det skiljer så 

lite ändå på hur man lär sig från ämne till ämne. Så matten och NO:n tycker jag är stor skillnad och 

det är helt annat sätt att jobba också. Så ja, jag skulle nog vilja ha mer. (IP3) 

 

Idag menar IP3 att hon får testa sig fram för att se vad som funkar bra och mindre bra. IP3 lyfter 

även önskemålet om att få jobba mer med LGR11, detta för att veta hur man ska tolka de olika 

kunskapskraven, samt nivåerna för dem när man ska sätta betyg.  

 

IP4 beskriver sina didaktiska kunskaper som mycket bra och tillräckliga för sitt arbete och 

menar att det främst är högskoleutbildningen som har bidragit till detta genom specifika 

didaktikkurser. Han anser att utbildningen avseende detta område är komplett och han är 

mycket nöjd med dessa kunskaper. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att informanterna har olika önskemål gällande 

lärarutbildningens utformning och de didaktiska kunskaperna. IP1 lyfter upp önskemålet om att 

få mer konflikthantering under utbildningens gång då det präglar hennes dagliga arbete i 

klassrummet. IP3 skulle däremot se till att utbildningen kopplade ihop didaktiken mer till de 

olika ämnena då hon framhåller att de olika ämnena ser väldigt olika ut och behöver således 

olika typer av didaktiska kunskaper eftersom det ena med enkelhet inte kan överföras på det 

andra. IP3 påpekar även att hon under utbildningens gång hade velat jobba mer med läroplanen 

och arbetet med tolkning av kunskapskrav och dess nivåer, vilket är viktigt vid betygssättning. 

 

IP2 och IP4 är däremot nöjda med sina didaktiska kunskaper och menar att de har fått med sig 

en god grund från de högskolor det läst vid. IP2 framhåller dock en önskan om olika verktyg 

och strategier för att kunna avkoda material och konkretisera för eleverna, eftersom han anser 

att detta är något som han tycker är svårt och hela tiden måste jobba med. 

 

Avslutningsvis kan man återigen konstatera att man i informanternas svar finner kopplingar till 

stadierna i Kugels teori. Framförallt är det stadium tre och fyra som ligger i fokus, då man kan 

se hur informanterna upplever sina didaktiska kunskaper. IP2 och IP4 är de som anser sig ha 

goda didaktiska kunskaper och menar att detta avspeglar sig i arbetet. De har således kommit 

förbi stadium ett och två, och kan istället lägga fokus på eleverna och deras arbete.  
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3.4.3 Övriga synpunkter 

Det finns flera övriga synpunkter kring lärarutbildningens utformning och intervjupersonerna 

lyfter upp diverse erfarenheter. IP2 menar exempelvis att det finns en önskan om att kanske 

arbeta mer med sådant som verkligen förväntas av en: 

 

Ja, med tanke på att ni skriver om stress så tror jag att man måste diskutera asså, en blivande lärares 

ramar. Vad är ramarna? Vad är förväntan av dig som lärare inom de ramarna? Vad menar man då, 

det är allt från bedömning, mentorskap för elever, asså strukturera upp sitt lärande, hur man utvecklar 

de didaktiska, asså det är det jag menar att det är de pelarna det behövs. Vad är definitionen av en 

lärarprofession? Det tror jag är superviktigt för att veta vart man ska komma någonstans. (IP2) 

 

IP2 talar även om att det också kan vara alltifrån samarbete kollegor emellan till arbetet som 

sker utanför skoltid. IP1 efterfrågar ett samarbete i de olika ämnena eftersom hon menar att man 

får en bredare helhetsbild om ämnena hade varit mer integrerade med varandra. Det finns även 

en önskan om mer VFU då man på så vis möter verkligheten och kan få ett helhetsperspektiv 

på hur det fungerar i praktiken. Vidare talas det om strategier för stresshantering och det är IP3 

som lyfter detta. Hon säger: 

 

Med stressen tänker jag för min egen skull att vi får testa på lite tekniker och kanske bjuder in någon 

som arbetar med stress för det tror jag faktiskt särskilt i slutet då känner man nog att man kanske 

behöver ha det. (IP3) 

 

Då en stor del av en lågstadielärares vardag består av konflikthantering efterfrågar IP1 just 

detta, då hon anser att saknas moment eller delkurser under utbildningen som berör detta. IP1 

menar att detta är en stor bidragande faktor till okunskapen om situationer i klassrummet som 

ibland är ohanterbara. Hon efterfrågar även kunskap och strategier om att kunna se och möta 

alla olika individer i ett klassrum. IP4 efterfrågar även mer träning i elevkontakt och menar att 

man är oförberedd i bemötandet av exempelvis ”specialfall”. Med specialfall menar IP4: 

 

Elevkontakt i det stora hela, elever som har bekymmer, elever som har bekymmer socialt, elever 

som har bekymmer med olika diagnoser, allt ifrån ADHD till ja, you name it.. elever som har 

bekymmer med inläsningen, elever som har språkbrister, elever som har problem ehh med kognitiva 

problem osv. osv. Alla de här specialfallen om man får uttrycka sig så ehhh det saknades. Och det 

utgör ändå har man märkt en stor del av läraryrket, att möta och på vilket sätt man ska möta de här 

eleverna. (IP4) 
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Detta kan kopplas ihop med IP3:s önskemål om att få verktyg till hur man anpassar 

undervisningen till så många elever och deras behov, detta för att de ska kunna nå så långt som 

möjligt. Idag vet inte IP3 hur man tar reda på vilken nivå en elev befinner sig på och menar att 

hon hade velat få mer av det under utbildningen.  

 

Sammantaget kan man se att informanterna har olika synpunkter och önskningar om 

utbildningens utformning. IP2 tar upp en lärares profession och menar att en diskussion kring 

vad det innebär fördelaktigt bör diskuteras under högskolestudierna för att veta vad som 

förväntas av en och vart man ska komma någonstans. IP1 efterfrågar däremot mer VFU och att 

ämnena är mer integrerade med varandra under utbildningens gång för att få en bredare 

helhetsbild. Trots att IP3 redan under högskolestudierna hade väl fungerande strategier för att 

hantera stress, efterfrågar hon ändå fler tekniker för stresshantering som man kan ha nytta av i 

arbetet, men även under den sista tiden på utbildningen när stressnivån ofta är hög. IP4 

efterfrågar mer kunskap gällande bemötandet och hanterandet av elever med speciella behov, 

då han anser att han inte fick den kunskapen under sina studier och att det är något som präglar 

hans lärarvardag. 

 

Slutligen kan man i detta avsnitt se stadium tre ur Kugels teori som tydligt har varit 

genomgående i flera avsnitt i resultatet och analysen, där informanterna talar om och lägger 

mycket fokus på just eleverna trots att intervjufrågorna inte specifikt är riktade åt det hållet. 

Samtliga informanter lyfter bemötandet av eleverna och deras enskilda behov så som 

kunskapsnivåer, specialfall och så vidare. 

 

4. Diskussion av resultat 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka den upplevda stressen hos nyexaminerade 

lärare i relation till Peter Kugels teori om en lärares olika utvecklingsfaser. Studien ämnade att 

ur ett helhetsperspektiv kunna täcka upplevelsen av stress bland informanterna och kopplingen 

till högskolans förberedelse, för att kunna resonera kring informanternas olika utvecklingsfaser. 

Utifrån de fyra djupintervjuer som genomfördes framkom det tydliga teman, vilka var: 

övergången från student till lärare, stress, stresshantering och utbildningens utformning. Dessa 

teman tydliggjordes ofta under intervjuernas gång och resulterade i underkategorier så som 

exempelvis ”upplevd stress i arbetet” och så vidare. Vidare avser vi att diskutera och 
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problematisera de framkomna resultaten i relation till tidigare forskning och Kugels teori om 

lärares professionella utveckling.  

 

De underkategorier som är förekommande har vi valt att sammanföra till övergripande teman, 

det vill säga: övergången från student till lärare, stress, stresshantering och utbildningens 

utformning. Denna sammanföring har gjorts för att lättare se kopplingar och dra eventuella 

slutsatser. 

 

4.1 Övergången från student till lärare 

Föreliggande analys och resultat av materialet har framhållit de fyra informanternas olika 

upplevelser kring övergången från student till lärare. Samtliga informanter beskriver 

övergången som en rolig och spännande tid, men för någon har det uppenbart varit tuffare än 

för någon annan. Hultell med flera (2013: 84) menar att övergången från högskoleutbildning 

till arbetsliv är en stark och viktig livshändelse, men också en utmaning som kan komma att 

orsaka stress. Författarna menar att det är nu de nyexaminerade lärarna ska testa om de 

kunskaper som förvärvats under utbildningen fungerar i verkliga arbetslivet. IP2 framhöll att 

övergången inte har varit helt klockren då han menar att det är två skilda världar. Detta kan 

relateras till Hultell med flera (2013: 75), som säger att övergången kan liknas en ”sjunka eller 

simma” – erfarenhet, då det är flera nya utmaningar man ska ta sig an i arbetslivet. De talar 

även om dem förändringar nyexaminerade får möta den första tiden i yrket och detta 

framkommer även i intervjuerna. Informanterna menar att den roliga övergången ändå 

innehåller svårigheter. 

 

IP3 framhöll tydligt att hon oavsett förberedelsen från högskolan fick en praktikchock när hon 

väl kom ut. Detta går i linje med Paulins (2007: 163) studie som fann att nyexaminerade lärare 

under den första tiden i yrket upplever osäkerhet och en känsla av otillräcklighet då de har svårt 

att hantera vissa situationer de inte är förberedda på. Den första tiden i yrket för en nybliven 

lärare går ut på att hantera och få grepp om läraruppdraget och vad som förväntas av en. Detta 

kan upplevas olika svårt beroende på hur väl lärarutbildningen har förberett studenterna inför 

det kommande yrket, samt vilket stöd man får av verksamheten och exempelvis kollegor. 

 

IP4 är den av informanterna som beskrev övergången som mest smärtfri och menar att den har 

fungerat bra, men framhöll ändå svårigheter. Svårigheterna kan relateras till Hultell med flera 
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(2013: 75) som diskuterar den organisatoriska socialisationen, det vill säga syftet med att 

anpassa sig till sin nya arbetsroll, en lärares olika arbetsuppgifter, samt att få social acceptans 

från kollegor och rektorer. IP4 menar att detta har varit den största svårigheten då man som 

nyexaminerad redan från dag ett förväntas köra igång på egen hand. Vidare beskrev IP4 

svårigheten att möta alla elever och detta menar han är en prövning, vilket således kan relateras 

till Hultell med flera (2013: 75) som menar att den första tiden i yrket är en tid av många 

prövningar och stress. 

 

Utifrån Peter Kugels teori kan de framkomna resultaten sättas i relation till de olika stadierna. 

Samtliga informanter faller till en början innanför ramen av stadium ett, där fokus ligger på 

självet. Det kan konstateras att man den första tiden i yrket befinner sig i stadium ett där man 

som sagt har fokus på sig själv och sitt sätt att lära ut (Kugel 1993: 317). Kritiskt sett skulle 

man kunna diskutera hur väl man presterar som lärare om fokus ligger på en själv. Avseende 

föreliggande studie kan det dock framhållas att det är av betydelse att befinna sig i stadium ett. 

Informanterna beskrev övergången som tidigare nämnts som en rolig övergång, men samtidigt 

som en utmaning. Denna utmaning kan utifrån ett helhetsperspektiv ses som en utveckling, då 

det uppenbart krävs att man har koll på sig själv för att komma vidare. Kugel (1993: 318) menar 

att man stegvis tar sig från stadium till stadium, och detta kan vi se hos informanterna. Från att 

ha varit i stadium ett till en början kan vi se att informanterna klättrat stegvis och i och med 

tryggheten i sig själva ändrat fokus med tiden.  
 

4.2 Stress 

Utifrån vårt material kunde man tydligt se likheter och skillnader till den upplevda stressen hos 

de fyra informanterna. Samtliga informanter redogör för upplevd stress så väl som under 

utbildningen som i första tiden i yrket. Dock kan de bidragande stressorerna samt den upplevda 

graden av stress diskuteras. Yang m.fl. (2009: 750) hävdar att läraryrket är ett av de mest 

stressade yrkena och stressen har en uppenbar effekt på det fysiska och mentala hälsotillståndet. 

Detta kan tydligt kopplas till IP1 då hon på grund av den negativt upplevda stressen i och med 

hennes förändrade klassrumssituation har behövt ta hjälp av en terapeut. De övriga 

informanterna har även upplevt psykosomatiska besvär som en effekt av upplevd stress i 

arbetet. De psykosomatiska besvären har exempelvis yttrat sig i huvudvärk, men även i en rad 

andra besvär. 
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Hultell och Gustavsson (2011: 85) menar att utbrändhet är starkt relaterat till de jobbkrav som 

är uppsatta för lärare. Detta är något som känns igen hos informanterna, samtliga lyfter 

tidsbristen och kravet att hinna med allt som förväntas av dem. Informanterna framhöll under 

intervjuerna att det läggs mycket tid på sådant som inte berör undervisningen, som exempelvis 

föräldrakontakt, möten och inläsning inför nya arbetsområden. IP4 menade att tidsbristen 

främst uppstår på grund av alla hans olika åtaganden som egentligen ligger utanför rollen som 

lärare. IP3 lyfte även tidsbristen hon upplever i klassrummet under lektionstid där hon ser en 

svårighet att se varje elev och hinna utmana alla utifrån den nivå de ligger på. IP3 framhöll även 

att denna tidsbrist inte bara stressar henne själv, utan även drabbar de starka eleverna som ofta 

får jobba på självständigt medan hon lägger tid och fokus på att hjälpa de lite svagare.  

 

I detta sammanhang är det även av betydelse att lyfta begreppen krav och kontroll för att vidare 

kunna förklara informanternas upplevda stress. Cassidy (2003: 100) menar att kontrollerbarhet 

är den stressor som förmodligen påverkar individen mest. En avsaknad av kontrollerbarhet är 

något som man tydligt kan se hos informanterna och som även uppfattas som en vanligt 

förkommande och avgörande stressor. IP1 vars klassrumssituation drastiskt har förändrats har 

medfört en känsla av bristande kontroll, då hon upplever att hon inte riktigt vet hur hon ska 

hantera situationen. Enligt Karasek och Theorell (1990: 58) avser kontroll vilka möjligheter 

och hur stort inflytande man har att fatta beslut över det egna arbetet. Detta är något som IP2 

särskilt menar är problematiskt och stressande då han som enskild lärare inte kan påverka sina 

kollegors planering som gör att eleverna får alla prov och inlämningar samtidigt. Han menar att 

detta är en bidragande faktor till stress och det är något som ligger utanför hans kontroll för det 

egna arbetet då ett mer kollegialt samarbete efterfrågas. Samtliga informanter framhåller 

tidsbristen som en av de största stressorerna och menar att det läggs mycket tid på exempelvis 

föräldrakontakt som stjäl tid från de ordinarie arbetsuppgifterna så som lektionsplanering och 

dylikt. Det är något som ligger utanför informanternas kontroll då tidsbristen är något som 

uppstår när oväntade saker dyker upp och bryter det ordinarie uppsatta schemat. IP3 anser även 

att kraven från föräldrarna som ställs på att deras barn skall uppnå målen även är en bidragande 

faktor till ökad stress. 

 

Avslutningsvis finns det en klar koppling mellan Kugels stadium ett och IP1:s oro över sig själv 

då hon tagit till hjälp för att hantera den förändrade klassrumssituationen och lärarrollen. Man 

kan även tydligt se att IP3 befinner sig på stadium tre utifrån Kugels teori då det läggs mycket 

fokus på eleverna och dess olikheter. Lärarna inser att eleverna har olika inlärningsstrategier 
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och förmågor, vilket kräver ett anpassat sätt att lära ut (Kugel 1993: 320). IP3 framhöll 

svårigheten att se varje elev och få dem att utvecklas efter dess nivå, vilket här tyder på att IP3 

har en insikt och förståelse om elevernas olikheter. Detta kan således kopplas till Blacks (2004: 

28) studie om stressade lärare och den ökade stressen över att möta de växande behoven kring 

att räcka till för alla.   

 

4.3 Stresshantering 

Då resultatet i föreliggande studie visar att informanterna använder sig av olika typer av 

strategier i dagens arbete är detta något som bör lyftas för vidare diskussion. 

 

Det går med lätthet att konstatera att informanternas sätt att hantera stress på högskolan även 

följt med dem med ut i arbetslivet. De använder sig således av samma eller liknande strategier 

för att dämpa stressen när den är påfallande. IP1 och IP4 uppger att de inte hade några tydliga 

strategier för att hantera stressen under utbildningens gång, men att de nu som verksamma lärare 

har utvecklat tydliga metoder, främst med hjälp av samarbete med andra. IP1 lyfter strategierna 

terapeuten bidragit med, men instämmer även med IP4 som menar att det kollegiala samarbetet 

är av stor betydelse för att förebygga stressen. IP2 och IP3 är dem som har tydliga strategier, 

vilka de använder sig av i det dagliga arbetet. För IP3 handlar det exempelvis om ”att-göra-

listor” medan IP2 talar om att man måste sysselsätta sig med annat.  

 

IP2 och IP3 talar också om det kollegiala samarbetet och menar att detta är en mycket god 

stresshantering. Vidare framhåller både IP2 och IP3 vikten av att kunna koppla bort skolvärlden 

för att minska stressen, även om det ibland kan vara svårt.  

 

IP1 sa att man får nöja sig med att man har gjort sitt bästa, då man som lärare ständigt har något 

att göra. Ser man till Kugel och tidigare forskning uppvisar informanternas svar tydlig 

progression. Genom att ha tydliga strategier för att hantera den negativt upplevda stressen kan 

man som lärare se på sig själv lite som en vinnare. Man gör ständigt framsteg och ser till att 

organisationen fungerar, vilket kanske längre fram kan resultera i omvandlad stress, det vill 

säga positiv stress. Dagligen ställs man inför utmaningar och sporras för att klara dem, använder 

strategier för att bemästra dem, för att slutligen acceptera att man faktiskt gör sitt bästa. Salmela-

Aro och Nurmi (2007: 465) menar att vissa faktorer under utbildningens gång kan komma att 

påverka välbefinnandet i arbetet. Detta har vi kunnat se bland informanterna som gjort en tydlig 
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utveckling. IP1 och IP4 som inte haft tydliga strategier tidigare har förstått betydelsen av hur 

viktigt det är i ens arbete. IP2 och IP3 som redogjort för sina tidigare strategier menar att de 

även funkar i det dagliga arbetet, vilket skapar ett lugn hos dem. Avslutningsvis kan man säga 

att Kugels teori stödjer utvecklingen bland informanterna, för desto tydligare strategier och 

fungerande arbetsmetoder, desto klarare utveckling även för dem som lärare.  

 

4.4 Utbildningens utformning 

Avseende utbildningens utformning har resultatet visat informanternas olika synpunkter kring 

lärarutbildningen. Resultatet framhöll att någon var mindre nöjd, medan någon annan var mer 

nöjd. Gavish & Friedman (2010: 163) menar även att utbildningen är utformad för att ge 

lärarstudenterna de kunskaper och färdigheter de behöver för att klara sitt arbete som lärare, 

men kan inte förbereda dem för det oförutsägbara, så som krav, ökad stressexponering och så 

vidare. Detta kan tydligt kopplas till samtliga informanter som i intervjuerna framhöll sådant 

som vore önskvärt att ha med sig i yrket som nybliven lärare, men som man inte fick med sig 

från högskolan. IP3 diskuterade avsaknaden av stresshantering under lärarutbildningen och 

menar att det vore mer än önskvärt som en del under utbildningens gång.  

 

Ser man till könen är svaren olika, men samtliga informanter har framhållit synpunkter om 

utbildningens utformning som kan ha bidragit till den upplevda stressen i arbetet. Dock är det 

av vikt att belysa skillnaden mellan informanterna i föreliggande studie och lärarna i Gavish 

och Friedmans (2010) studie. Författarna kunde i sin studie se att nyexaminerade lärare som 

upplevde utbrändhet den första tiden i yrket, kunde bero på det faktum att man redan 

utbildningen börjat uppleva utbrändhet (Gavish & Friedman 2006: 161).  Detta är inget 

informanterna beskrivit utan menar att stressen och känslan av utmattning kommit först när 

man kommit ut i yrket och att man utsatts för sådant som man inte har fått med sig från 

utbildningen att hantera.  

 

Avslutningsvis och relaterat till Kugels teori så kan man utifrån informanternas svar om 

utbildningens utformning ändå se att den har bidragit till de färdigheter som har gynnat 

informanterna i deras utveckling. Utbildningen har bidragit till kunskaperna de har inom sina 

ämnen, men framförallt de verksamhetsförlagda utbildningarna som har varit en stor och kanske 

avgörande del i utbildningen. IP2 beskrev tron om det färdiga paketet, det vill säga att när man 

var klar med lärarutbildningen, ja då skulle man ha ett färdigt paket med sig. Det visade sig 
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snabbt att man inte hade något färdigt paket, vilket samtliga informanter och föreliggande 

resultat kan intyga om. Däremot kan det konstateras att utbildningen bidragit till flera 

färdigheter och kunskaper, men att avsaknaden av arbetsområden och brister finns. Följaktligen 

är det av betydelse att samtliga informanter ändå har kommit en bit i sin utveckling, där bland 

annat alla fyra informanter kommit förbi stadium ett i Kugels teori. Man kan se att vissa av dem 

redan är på stadium tre och fyra, där fokus ligger på eleven och inte längre på en själv och ämnet 

man undervisar i. Diskussionerna går nu istället på hur man elevanpassar, möter, löser och så 

vidare, mer än att man är rädd för att misslyckas för att man inte känner sig tillräcklig eller 

okunnig.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att studiens resultat går i linje med tidigare forskning, 

där bland annat lärarna framhålls som de mest stressade yrkesmännen. Resultatet visar att 

samtliga informanter har upplevt eller fortfarande upplever stress i arbetet. I den avslutande 

diskussionen kommer vi att vidare diskutera resultatet i förhållande till de uppsatta 

frågeställningarna.  

5. Avslutande diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur väl förberedda nyexaminerade lärare är 

inför sitt kommande yrke. Vidare ämnade studien att täcka in upplevelsen av stress bland 

informanterna, stresshanteringen, samt kopplingen till lärarutbildningens förberedelse. Studien 

utgick ifrån två frågeställningar som berörde ovanstående syfte. 

 

Först och främst måste man säga att denna studie inte på något sätt har varit heltäckande, då det 

varit ett begränsat urval, det vill säga studiens fyra informanter. Dock är det av vikt att belysa 

att det är de fyra informanternas svar som ligger till grund för vår analys och vårt resultat. 

Resultatet visar tydligt att oavsett vilket stadium man undervisar på så finns det en upplevd 

stress bland samtliga informanter. Denna stress orsakas av samma eller olika stressorer, där 

bland annat resultatet har visat att tiden och kontrollerbarheten är avgörande stressorer. Den 

första tiden i yrket kan starkt relateras till Kugels olika stadier, men framförallt till de första 

stadierna i hans teori där vi anser att samtliga av informanterna befinner sig. Vi kan tydligt se 

informanternas syn på sig själva, sitt lärande, men också elevernas behov av att lära. Det 

framhölls av samtliga informanter att det finns en svårighet att tillgodose alla elevers behov och 

olika nivåer. Detta kan vidare kopplas till förberedelsen från högskolan där informanterna har 
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olika syn på dess förberedelse och utformning. Resultatet visar att IP4 är den av informanterna 

som är mest nöjd med sin utbildning, dock framhölls svårigheter som uppkommit den första 

tiden i yrket. Vidare kan man diskutera om detta ligger på den enskilda läraren, utbildningen 

eller organisationen man jobbar inom. Således kan man återigen koppla detta till Kugels teori 

där han menar att man går igenom olika stadier i sin utveckling som lärare. Denna utveckling 

har vi även kunnat se hos informanterna där exempelvis IP2, IP3 och IP4 kommit till de högre 

stadierna, så som stadium tre och fyra. Det kan diskuteras om informanterna är medvetna om 

detta själva då vi anser att det fortfarande finns en känsla av otillräcklighet bland dem, men det 

är av betydelse att belysa deras utveckling då det faktiskt har genomgått och fortfarande 

genomgår en sådan. Vi valde att i vår undersökning lyfta informanternas stresshantering och 

det framgick att några informanter var bättre på att hantera den upplevda stressen än andra. 

Resultatet visade också att dessa var de som hade en fördel att hantera de nya utmaningarna i 

yrket, som bland annat består av flera svårigheter. Dock är det viktigt att lyfta att IP4 även här 

sticker av och trots de upplevda svårigheterna ändå är den som har upplevt den första tiden i 

yrket som mest smärtfri. Som tidigare nämnts är det ens förutsättningar som skapar situationen 

och resultatet visar att detta kan vara avgörande för uppkomsten av stress. Vidare är det 

kollegiala samarbetet av stor betydelse och resultatet visar att avsaknaden av detta samarbete 

är en bidragande faktor till stress. De informanter som har ett kollegialt samarbete hanterar 

stressen bättre och känner sig mindre stressade än de som saknar det.  

 

Gällande de didaktiska implikationerna kan det konstateras att avseende högskolans utformning 

hade varit önskvärt att ha med vissa områden som idag saknas. Informanterna framhöll 

stresshantering, mötet med elever i svårigheter och så vidare som exempel på detta. Det är av 

betydelse att redogöra för detta problem då det uppenbart uppfattas som ett. Vidare kan det 

diskuteras på vilket sätt man kan förhindra att detta problem uppstår. Det kan därför vara 

fördelaktigt att som lärosäte lyssna till studenternas efterfrågan kring sådant som saknas inom 

utbildningen. Förslagsvis kan man exempelvis satsa mer på sådant som minskar stressen och 

den så kallade ”praktikchocken”. Detta kan göras genom att man utformar kurser som utbildar 

studenterna i stresshantering och den första tiden i yrket. Det kan även vara av betydelse att 

lyfta in bemötandet av elever i svårigheter i de didaktiska kurserna på högskolan för att vara 

mer förberedd.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att högskolans bristande förberedelse är en bidragande 

faktor till den upplevda stressen i yrket. Det kan konstateras att man känner sig mer stressad 
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inom de områden man inte känner sig förberedd i, eller som man inte har fått med sig från 

högskolan. Då samtliga informanter framhåller olika områden där de upplever en brist hos sig 

själva kan det vara värt att diskutera vad det egentliga problemet ligger. Kan det vara så att man 

lägger för mycket tyngd på högskolans utformning och glömmer bort det personliga ansvaret 

eller är det så att vi kanske har bristfälliga lärarutbildningar? Detta är således en svår fråga att 

besvara och vi avser inte att göra det, dock vill vi lyfta problematiken kring den då det uppenbart 

finns starka åsikter kring högskoleutbildningens utformning. Vidare kan detta vara av relevans 

för framtida forskning eftersom läraryrket är ett av de mest stressade yrkena och det vore på 

tiden att motverka detta. 

 

Avslutningsvis vill vi framhålla att föreliggande studies frågeställningar har besvarats, genom 

att vi har undersökt och analyserat fyra nyexaminerade lärares första tid i yrket. Analysen har 

endast utgått från materialet som vi har fått genom intervjuerna med informanterna. Vi har i 

största mån försökt analysera och diskutera vårt resultat i relation till tidigare forskning och 

Kugels teori som har stått för vår teoretiska referensram. Vi anser att vår studie ligger i linje 

med tidigare forskning men även lyfter sådant som tidigare inte har diskuterats. Som tidigare 

nämnts ligger föreliggande resultat till grund av de fyra intervjuerna och det är således av 

betydelse att vidare undersöka eller betrakta problematiken kring detta fenomen.   
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Intervjuperson 4, intervjuad 2015-03-27, 34 min. 
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7. Bilaga 

Intervjuguide 

Allmänna frågor: 

Går det bra att vi spelar in intervjun? 

Namn: 

Ålder: 

Pedagogisk bakgrund/utbildning 

Arbetsplats: 

Årskurs: 

Tid i yrket: 

Inriktning/undervisningsämne: 

Arbetstid/tjänst i procent: 

 

Intervjufrågor: 

1. Om du skulle se tillbaka på din första tid i yrket, hur har du upplevt den? 

2. Hur upplevde du din tid på lärarhögskolan? 

3. Vad stressade dig mest under utbildningens gång? 

4. Hur hanterade du stressen på lärarhögskolan? Vilka strategier använde du dig av? 

5. Har du kunnat dra nytta av vissa exempelvis strategier du utvecklade på 

lärarhögskolan i ditt arbete? 

6. Vilken inställning hade du till dina studier och uppgifter under din tid på 

lärarhögskolan? 

7. Hade du klara eller tydliga målsättningar under utbildningens gång? Vilka?  

8. Känner du att högskolestudierna förberett dig väl inför läraryrket? 

9. Vad önskar du att du fått mer av under utbildningens gång? Samt mindre av? 

10. Hur upplever du dina ämneskunskaper? Bristfälliga eller tillräckliga för ditt arbete? 

11. Hur upplever du dina didaktiska kunskaper? Bristfälliga eller tillräckliga för ditt 

arbete? 

12. Hur väl har lärarhögskolan bidragit till dina ämneskunskaper? 

13. Hur väl har lärarhögskolan bidragit till dina didaktiska kunskaper? 

14. Vad stressar dig idag inom ditt arbete? 

15. Hur hanterar du den upplevda stressen? Specifika strategier? 
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16. Mentorskap har varit mycket omdiskuterat, har du/har haft en mentor under din första 

tid i yrket? 

17. Vad har det betytt för dig? Fördelar/nackdelar? 

18. Kan du relatera dina målsättningar från utbildningen till idag? 

19. Hur upplever du övergången från högskolestudent till färdig lärare? 

20. Vad upplever du har varit den största svårigheten som nyexaminerad lärare? 

21. Hur upplever du den sociala acceptansen av exempelvis elever, kollegor och rektorer 

på din arbetsplats? 

22. Avslutningsvis, är det något du vill tillägga? 
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