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Abstract 
Författare: Gyöngyi Rüll 

Titel: Hur har du det på jobbet? En kvalitativ studie om några lärares livskvalitet i en 

medelstor stad i södra Sverige 

Uppsats: FRI 302, 41-60 p. 

Handledare: Charlotta Zettervall 

Sociologiska Institutionen VT 2004 

 
Problem och bakgrund 

Lärarnas arbetsvillkor har förändrats med samhällets utveckling. En ökad arbetsbelastning har 

orsakat stor sjukfrånvaron hos lärarna det senaste decenniet. Mycket tyder på att lärarna 

känner sig stressade i sin vardag. De känner tidsbrist på sitt arbete på grund av ökad 

arbetsbelastning. Uppsatsens problem är hur lärarna klarar av de förändrade arbetsvillkoren 

och huruvida arbetet inverkar på fritiden. 

 

Syfte och metod 

Syftet är att belysa ur ett sociologiskt perspektiv hur lärare klarar av balansen mellan arbete 

och fritid. Min ambition har varit att kartlägga lärarnas arbetssituation i dagens samhälle. Att 

visa på faktorer som påverkar lärarna på arbetet och på fritiden och att undersöka på vilket 

sätt de klarar av balansen mellan arbete och fritid. Jag har använt mig av en kvalitativ metod 

för att få en detaljrik och djupare information om lärarnas arbetssituation.  

 

Slutsats/resultat 

Studien visar att klimatet har blivit hårdare i skolan under senare år. Lärarnas nya 

arbetsuppgifter orsakar att de har mindre tid till det pedagogiska arbetet. Lärarna är missnöjda 

med den arbetsplatsförlagda tiden och med ledningens insatser för välbefinnandet. Alla 

intervjuade lärare känner stress på arbetet men de hanterar det på olika sätt. De flesta lärare 

känner någorlunda balans mellan arbete och fritid. Lärarna utnyttjar fritiden på olika sätt 

beroende på bland annat hur de är påverkade av sitt arbete. Lärarnas fritidssysslor pekar på att 

de är kroppsmedvetna och tar eget ansvar för sina kroppar.  

 

Nyckelord:  

Lärare, skola, arbete, arbetsmiljö, fritid, balans. 



 

 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. Inledning.................................................................................................................................................... 5 
1.1 Bakgrund............................................................................................................................ 5 
1.2 Syfte och frågeställningar .................................................................................................. 5 

2. Metod ......................................................................................................................................................... 6 
2.1 Val av intervjupersonerna .................................................................................................. 6 
2.2 Tillvägagångssätt ............................................................................................................... 7 
2.3 Intervjuplats ....................................................................................................................... 8 
2.4 Kvalitativ metod, för och nackdelar................................................................................... 9 
2.5 Etiska överväganden ........................................................................................................ 10 
2.6 Validitet............................................................................................................................ 10 

3. Teoretiska utgångspunkter .................................................................................................................... 11 
3.1 Det föränderliga samhället ............................................................................................... 11 
3.1.2 Social tid och inre tid .................................................................................................... 11 
3.1.3 Metamorfos ................................................................................................................... 12 
3.1.4 Kropp, identitet, ansvar för hälsan ................................................................................ 13 
3.2 Sociopsykologiskt perspektiv på människan.................................................................... 13 

4. Begreppen arbete och fritid ................................................................................................................... 15 
4.1 Arbete............................................................................................................................... 15 
4.2 Fritid................................................................................................................................. 16 
4.3 Fritidens betydelse i dagens samhälle .............................................................................. 17 
4.4 Hälsa, välbefinnande och livskvalitet............................................................................... 17 

5. Lärarna i dagens samhälle ..................................................................................................................... 18 
5.1 Att vara lärare i dagens samhälle ..................................................................................... 18 
5.2 Tidigare forskning............................................................................................................ 19 

6. Lärarnas arbete och fritid...................................................................................................................... 20 
6.1 Presentation av informanterna.......................................................................................... 20 

6.1.1 Emma (2004-03-10) ............................................................................................................... 20 
6.1.2 Edit (2004-03-18)................................................................................................................... 21 
6.1.3 Viktor (2004-03-12) ............................................................................................................... 21 
6.1.4 Eva (2004-03-15) ................................................................................................................... 21 
6.1.5 Klara (2004-03-18)................................................................................................................. 22 

6.2 Lärarnas arbetssituation ................................................................................................... 22 
6.2.1 Förändring i skolans värld...................................................................................................... 22 
6.2.2 För stora klasser, besparingar................................................................................................. 23 
6.2.3 Arbetsplatsförlagd tid............................................................................................................. 24 
6.2.4 Frihet ...................................................................................................................................... 24 
6.2.5 Läraryrkets status ................................................................................................................... 24 
6.2.6 Lärarnas krav och mål ............................................................................................................ 25 
6.2.7 Välbefinnande ........................................................................................................................ 26 
6.2.8 Ledningens arbete för välbefinnandet .................................................................................... 26 

6.3 Arbetets påverkan ............................................................................................................ 27 
6.4 Fritidens påverkan och betydelse ..................................................................................... 28 
6.5 Balans i livet..................................................................................................................... 30 

7. Slutdiskussion.......................................................................................................................................... 31 

8. Källförteckning ....................................................................................................................................... 34 

9. Bilagor...................................................................................................................................................... 35 
 



 

 5

1. Inledning 
Här kommer jag att berätta om bakgrunden till mitt intresse för det valda temat. Därefter 

presenteras syftet och frågorna som jag ställde och dispositionen.   

 

 1.1 Bakgrund 
Nu när jag studerar är jag tjänstledig från mitt arbete på en grundskola där jag har arbetat i ca 

tio år. Jag är ursprungligen barnskötare och mitt arbete bestod på förmiddagarna av att 

planera och genomföra det pedagogiska arbetet i en klass tillsammans med en lärare. Tack 

vare det har jag ganska mycket erfarenheter och insyn i en lärares arbetssituation. Efter 

skoldagens slut fortsatte jag och mina kollegor arbetet i samma lokaler med den mycket 

intensiva fritidshemsverksamheten. Mina arbetskamrater frågar mig ofta när vi träffas: ”Hur 

är det med studierna?” Jag berättar om mina bekymmer och glädjeämnen med studerandet 

och ställer frågan tillbaka till dem: ”Och hur har du det på jobbet?” Då inleds en diskussion 

om att det har införts nya regler i matsalen, att rastvaktschemat inte fungerar bra, att barnen är 

snälla i den klassen men att det finns massor med problem i den andra klassen. De berättar 

hur de har det. Då kommer jag ihåg att jag hade det stressigt på jobbet, att jag började studera 

bl.a. därför att jag kände mig missnöjd med vissa saker på jobbet. Det pedagogiska arbetet ser 

jag däremot som en mycket viktig beståndsdel i samhällets utveckling när man formar nästa 

generation.  

Människans dag är uppdelad i arbetstid och fritid och både arbete och fritid är viktiga 

beståndsdelar i människans liv. I det komplexa samhället har man nya arbetsuppgifter och 

använder sin fritid på olika sätt. Till förändringarna i skolan hör till att man har övergått från 

regelstyrning till mål- och resultatstyrning. Verksamheten har decentraliserats. Ny läroplan, 

nytt betygssystem och arbetsreglering har införts. Utöver det har nya läraravtal med ett nytt 

lönesystem införts (Rickardsson, 1999). Mina erfarenheter och önskan att kunna ge ett bidrag 

till kunskap om lärarnas livsvillkor gav mig idén till att skriva en uppsats där jag kartlägger 

lärarnas vardagsliv.   

 

 1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med mitt arbete är att belysa ur ett sociologiskt perspektiv hur lärare klarar av balansen 

mellan arbete och fritid. Det är fem lärare som arbetar med högstadiebarn som är i fokus. 

Genom lärarnas berättelse vill jag belysa deras vardag. Jag vill kartlägga hur dessa lärare 

upplever sin arbetssituation, vad det är som gör att de trivs eller inte trivs på sitt jobb och vad 

de gör på sin fritid. Jag vill lyfta fram de faktorer som är betydelsefulla för lärarnas 
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välbefinnande både på deras arbete och på fritiden. Utifrån syftet är mina frågeställningar 

som följer:   

Hur upplever lärare sin vardag i ett föränderligt samhälle och hur klarar de av balansen 

mellan arbete och fritid? 

• Hur ser lärarnas arbetssituation ut i dagens samhälle?  

• Upplever lärarna  välbefinnande på arbetsplatsen? 

• Hur ser lärarnas fritid ut? Anser de att arbetet inverkar på fritiden?  

 
Dessa frågor är komplexa och av den anledningen avgränsar jag mig till områden att lärarna 

påverkas av sin arbetssituation, av deras fritidssysselsättning, och av arbetsmiljön. Min analys 

är koncentrerad till lärarnas berättelser, jag har till exempel inte studerat organisation och 

struktur i skolan. 

 

 1.3 Disposition 
I kapitel 2 redovisas metoden och motiveras valet av metoden.  Teoretiska utgångspunkter 

som används i uppsatsen introduceras i kapitel 3. I kapitel 4 ges förklaring till några begrepp 

som diskuteras oftast i uppsatsen. Vidare i kapitel 5 behandlas bakgrundsfakta om lärare i 

dagens samhälle och tidigare forskning presenteras. Med teorierna analyseras empirin i 

kapitel 6 och slutligen i kapitel 7 avslutas uppsatsen med en slutdiskussion kring resultatet av 

uppsatsen. 

 

2. Metod 
 2.1 Val av intervjupersonerna 
Jag intervjuade fem lärare på en skola i en medelstor stad i Skåne. Dessa personer arbetar på 

högstadiet. Från början tänkte jag göra fyra intervjuer men på väg hem efter den tredje 

intervjun träffade jag en bekant lärare som var nyfiken på vad jag gör på skolan. Då jag 

berättade att jag skriver min uppsats och gör intervjuer med lärare och frågade henne om hon 

var intresserad att ställa upp svarade hon ja. Under andra intervjun fick jag tips från 

intervjupersonen att jag kan intervjua en lärare som har andra synpunkter än han själv.  

Intervjupersonen skulle undersöka den möjligheten och svara mig genom e-mail. Den läraren 

har tyvärr avböjt att bli intervjuad. Intervjumaterialet som är ca 40 sidor långt efter utskriften 

visar på ett genomgående mönster i lärarnas svar även om det finns skillnader. Den faktorn 

och tanken på uppsatsens storlek styrde mig när jag nöjde mig med dessa fem intervjuer. 

Bland andra anser Marianne Lidholm att man kan nöja sig när flera intervjuer inte tillför ny 
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information och att tiden är en inverkande faktor. Det ska vara möjligt att hantera och 

bearbeta materialet (Lidholm i Sjöberg, 1999). Om jag hade mer tid till bearbetning av 

materialet hade jag gärna gjort en lite mer omfattande undersökning. Då skulle jag intervjuat 

cirka åtta till tio lärare på två eller tre skolor för att få en bredare och ännu djupare bild av 

situationen.  

Fyra av intervjupersonerna är kvinnor i olika åldrar mellan trettioårsåldern till 

sextioårsåldern, dessutom har jag intervjuat en man som är i fyrtioårsåldern. 

Intervjupersonerna har olika lång erfarenhet i läraryrket. Det finns en åldersskillnad mellan 

dem vilket jag tror bidrar till att de har olika erfarenheter. Vissa av dem är småbarnsförälder, 

andra har stora barn så de befinner sig i olika stadier i livet. Detta gör att det finns variation 

och kontraster i materialet (Holme & Solvang, 1997).  

 

 2.2 Tillvägagångssätt 
Det första jag gjorde var att jag ringde till den aktuella skolans rektor, presenterade mig och 

berättade om min avsikt att göra några intervjuer med lärare. Jag berättade om min tilltänkta 

uppsats, dess innehåll och syfte. Vi kom överens om att jag skulle höra av mig om några 

dagar och då skulle jag få reda på om det fanns några lärare som kunde ställa upp. När jag 

ringde igen så fick jag reda på att lärarna var intresserade och jag fick fyra namn och 

personernas telefonnummer. Nästa steg var att kontakta lärarna och presentera mig samt 

beställa tid och plats till intervjun. Några av lärarna kände jag igen eftersom de undervisade 

mina barn för ett antal år sedan. Mitt intryck efter den första kontakten genom 

telefonsamtalen var att de var positiva till intervjun. En av intervjupersonerna sa då:  

”Äntligen finns det någon som tar upp dessa frågor!” 

Innan intervjun påbörjades förklarade jag att jag önskade spela in samtalet på ett band och att 

informationen kommer att hanteras konfidentiellt. Alla intervjupersoner godkände mina 

villkor. Jag skickade intervjuguiden (se bilaga nr 1), som då redan var iordningställd, till 

intervjupersonerna eftersom de önskade se frågorna för att kunna förbereda sig till intervjun. 

Det har både sina för- och nackdelar. Fördelen är, anser jag, att man kan få ut mer av 

intervjun då intervjupersonen är förberedd. Samtidigt kan det vara nackdel också av samma 

skäl, d.v.s. att intervjupersonen är fokuserad endast på frågorna och då blir intervjun inte 

utsmyckad med spontana inslag. Jag har varit medveten om att det bästa resultatet når man 

om man har både närhet och distans till sitt material, man behöver växla mellan ett inre och 

ett yttre perspektiv (Davies i Sjöberg, 1999).  
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Jag kände att jag hade närhet till intervjupersonerna vid intervjuerna. Min egen erfarenhet och 

mina förkunskaper gjorde att jag lätt kunde förstå vad de menade och tack vare det flöt 

samtalen bra. Att jag visade stort intresse för lärarnas situation hade en positiv effekt. Teman 

vi pratade om var våra gemensamma intressen och det gjorde det också lättare att diskutera. 

Jag blev väl bemött av mina informanter. Alla intervjupersoner var glada och berättade med 

lust när vi samtalade, trots att en lärare sa att vårt samtal var hennes tredje på rad samma 

eftermiddag. Hon skrattade och lade till att det är så det brukar vara. En annan informant 

kände sig stressad eftersom hon hade ett möte när vi hade avtalad tid. Hon valde dock bort det 

mötet för vårt samtals skull. Med det visade hon att hon tyckte att vårt samtal var viktigt. 

Intervjupersonerna visade intresse för mitt arbete och om min utbildning genom att ställa 

frågor. Alla fick en broschyr av mig med information om min utbildning och jag förklarade 

mitt mål och syftet med mitt arbete.  

 

Att intervjuerna skrevs ut efter två veckor har både för- och nackdelar. Jag hann få distans till 

mitt material och det är positivt därför att analysen inte blev påverkad av de känslor som jag 

hade under intervjun. Glömskan kan däremot vara negativ exempelvis då man glömmer vad 

informanternas kroppsspråk visar. Naturligtvis kan det var så att jag blev påverkad i alla fall, 

utan att upptäcka det. Under våra samtal satt informanterna mittemot mig. Deras kroppsspråk 

och minspel har jag uppfattat och reagerat på. Jag kände att det höga ljudet störde mig när jag 

klev in i skolans byggnad, kom ihåg stressen som man kan uppleva när man t.ex. inte hinner 

hjälpa alla barn eller inte hinner med allt man vill göra. Det är exempel på frågor som 

informanterna berört i intervjuerna.  

Intervjuerna genomfördes på olika platser i skolan. Mitt mål var att intervjuerna skulle leda 

till dialoger. De varade mellan cirka 45 minuter och lite över en timma och det berodde på 

olika saker. Alla informanter hade inte lika mycket att säga, miljön, störningar vi hade under 

intervjuerna, men även mitt agerande under intervjuerna och om jag ställde många eller få 

följdfrågor.  

 

 2.3 Intervjuplats 
Miljön där intervjuerna genomförs är viktig (se till exempel Holme & Solvang). Därför valde 

jag att komma till skolan där mina intervjupersoner arbetar, för att de ska känna sig naturliga 

men även av praktiska skäl, i och med att de redan befann sig på plats. Jag lät lärarna 

bestämma intervjuplatsen men bad om att vi skulle vara i ett rum där vi kunde prata ostört 

(Holme & Solvang, 1997). Den första intervjun genomfördes i det så kallade lilla 
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personalrummet. Det är ett litet rum möblerat med soffor och ett soffbord. Rummet ligger 

mellan korridoren och arbetsrummet och där finns stora fönster som vetter mot lärarnas 

arbetsrum. Dessutom finns det två dörrar, en från korridoren in i rummet och en dörr till 

arbetsrummet. Det rummet kallas skämtsamt även för akvariet. Det visade sig inte vara den 

bästa platsen då vi blev störda ett par gånger under intervjun. Andra intervjun utfördes i 

konferensrummet och där fick vi prata nästan helt ostört. Det rummet är möblerat med ett 

stort bord och ett antal stolar runt om bordet. Stora fönster vetter mot skolgården. Vi var vid 

den tredje intervjun också i konferensrummet, på mitt förslag, eftersom jag upplevde att man 

kunde genomföra intervjun relativt ostört där. Vi hade däremot inte tur den gången. Vi fick 

flytta på oss efter en kvarts samtalande eftersom rummet var bokat, utan vår vetskap, till ett 

avtalat möte. Informanten kommenterade det med att det visade hur svårt det är att hitta ett 

rum på skolan där man kan vara ostörd. Vi hamnade på rektorns kontor och där kunde vi 

avsluta samtalet i lugn och ro.  Rummet var möblerat med ett stort skrivbord och ett bord med 

några stolar, där vi satt och pratade. De sista två intervjuerna genomfördes i en bildsal. Det är 

en stor lokal med många bord och stolar, en del papper och annat material var framme. Det 

finns ett antal fönster på ena väggen som är vänd mot skolgården.  

 
 2.4 Kvalitativ metod, för och nackdelar 
Jag valde en kvalitativ metod som redskap. Mer specifikt har jag valt att arbeta med 

tematiserade intervjuer. Grunden till det är att den metoden ger en djupare och mer fullständig 

uppfattning av den företeelsen som man studerar (Holme & Solvang, 1997). Jag tycker att 

informanternas berättelser är användbara och viktiga när man vill förstå människans vardag 

och livssituation. Tematiseringen hjälper till att strukturera upp samtalet så att man inte 

riskerar att genomföra ett vanligt samtal som man gör i största allmänhet. Metoden ger större 

djup och förståelse om hur människan uppfattar sin sociala värld och hur hon handlar i den. 

Man får en detaljrik helhetsbild som underlättar för forskaren. Intervjuaren kommer närmare 

informanten genom en intervju och då kan man få mer detaljrik och djup information. Att 

skapa förtroende är en förutsättning för en bra intervju (Andersson i Sjöberg, 1999). 

Intervjuarens röst, språk och kroppsspråk är några av de förtroendeskapande elementen. 

Intervjuaren måste balansera mellan sin roll som en lyhörd och respektfull lyssnare och 

återgivare och även att vara en så ärlig analytiker som möjligt. Intervjun är en 

verklighetskonstruktion som speglar en verklighet i just det ögonblicket det uttalas (Liedholm 

i Sjöberg, 1999). Mina informanter talade med lugn röst. Vi skämtade lite och skrattade under 
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samtalet så att jag tror att vi hade ömsesidigt förtroende för varandra och att samtalsstunderna 

blev trevliga för bägge parter.  

För att uppnå en lyckad intervju pekar May ( 2001) på att det krävs att ha tillgänglighet, 

motivation och kognition. Alla mina informanter har tillgänglighet i och med att de har en 

uppfattning och erfarenhet av läraryrket. Motivation till intervjun har de också visat genom 

sitt intresse för att vara informant. Dessutom har mina informanter varit väl informerade om 

vad intervjun kommer att handla om både muntligt och genom intervjuguiden som jag 

skickade till dem via e-mail. Det är vad kognition innebär, alltså att informanten förstår vad 

som krävs av henne/honom vid intervjun.  

Holme & Solvang (1997) skriver att det är omöjligt att inte vara subjektiv i och med att man 

har förkunskaper och fördomar. Jag har både egen erfarenhet av läraryrket och även 

fördomar. Det som kan lindra den situationen tror jag är medvetenhet om det.  

 
 2.5 Etiska överväganden 
Intervjuerna gjorde jag inte på min arbetsplats för då hade jag inte kunnat ha den distans till 

mina informanter som krävs vid en bra intervju. Jag känner mina kollegor och vet vad de 

tycker. Det skulle säkert resultera i att jag skulle ta mycket för givet och intervjuerna skulle 

inte vara så givande. Jag valde istället en annan skola, där man undervisar högstadieelever. 

Jag har upplyst lärarna om att all information kommer att behandlas konfidentiellt och att 

informanterna får fingerade namn. Jag valde att göra det för att skydda informanterna från 

obehagliga situationer som exempelvis att någon kan stämpla dem eller kritisera deras 

uttalande. En av informanterna bad mig om att stoppa bandspelaren i början av intervjun då 

jag frågade om hennes familjeförhållande. Mitt syfte med att ställa en så allmän fråga var att 

”mjuka upp” samtalet och visa intresse, men effekten blev den motsatta. Efter att jag hade 

förklarat min mening med frågan och att familjeförhållanden också kan vara en orsak till 

stress, dessutom att frågorna kring läraryrket kommer efteråt kunde vi fortsätta samtalet 

inspelat med bandspelare.  

 

 2.6 Validitet 
Under intervjun har jag försökt att vara mindre aktiv för att få så giltig information som 

möjligt (Holme & Solvang, 1997). Jag tror på att det är bättre att vara lite tillbakadragen och 

vara en aktiv lyssnare. Det var däremot svårt att leva upp till i vissa situationer. Till exempel 

hände det att jag kände igen mig i intervjupersonernas berättelser. I situationer som jag själv 

anser är svåra att hantera som stress när barnen står i rad och väntar på att man ska hjälpa dem 
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kommenterade jag också. Hade jag inte gjort det då hade kanske informanten berättat mer 

eller från en annan synvinkel. Trots det anser jag att informationen som jag fick är pålitlig 

information. Informanterna återkom spontant till stress och om sitt missnöje med ledningen. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 3.1 Det föränderliga samhället 
Det finns många samhällsteoretiker som tagit sig an det postindustriella samhället och hur det 

påverkar människornas villkor. Alberto Melucci har utvecklat en rad resonemang om det 

komplexa samhället. Melucci är professor i sociologi i Trento, Italien. Han tycker att 

människans tillvaro är uppdelat på social tid och inre tid. Hur människan klarar av 

förändringarna i det komplexa samhället förklarar han med termen metamorfos. Melucci är 

uppmärksam på att människan har blivit medveten om sin kropp och att kroppen har blivit 

identitetsskapande.   

 

   3.1.1 Det komplexa samhället 
Det komplexa samhället är ett centralt begrepp hos Melucci (1992). Han använder oftast 

begreppet det komplexa samhället när han menar det postindustriella samhället, 

informationssamhället. Med begreppet menar han en kapitalistisk ekonomi men 

industrikapitalismen är inte längre samhällets makt- och konfliktcentrum. Det komplexa 

samhället är enligt Melucci konfliktfyllt och karakteriseras av osäkerhet och differentiering. 

Just nu pågår djupa förändringar av många grundläggande aspekter av människans 

erfarenheter i det komplexa samhället, nya risker och krav uppstår. Allt detta påverkar det 

individuella och det kollektiva livets mening. Det påverkar upplevelsen av tid och rum, 

födelse och död, hälsa och sjukdom. Vi har fått nya möjligheter att uppleva känslor som är 

fria från, vad Melucci kallar den sociala tidens band. Med det menar han att människan har 

fått möjlighet till fritid där man kan tillfredställa de individuella behoven i motsats till den 

sociala tiden som binder oss till olika förpliktelser. 

 

   3.1.2 Social tid och inre tid 
Med social tid menar Melucci den kollektiva händelsens och erfarenheternas tid, en linjär tid 

som karakteriseras av kontinuitet och unicitet hos händelserna som följer varandra i samma 

riktning (ibid). Den sociala tiden är mätbar och kan användas som resurs i en 

marknadsbaserad produktion, exempelvis i industrin. Den bryts ner i rytmer som vi alla 

känner igen. Även om de skiljer sig för varje klass av händelser som långa och korta 
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tidsperioder, dagliga rutinaktiviteter och oregelbundna händelser. Den här formen av tid är 

förutsägbar därför att olika tidsperioder kan jämföras och det förflutna hjälper oss att 

förutsäga framtiden. Vår arbetstid är social tid. 

Den inre tiden är cyklisk, djupt personlig, individuell och har kontrasterande egenskaper. Ett 

exempel på cyklisk tid är när händelser i kroppen upprepas. Den inre tiden är simultan, flera 

olika tider samexisterar i en inre erfarenhet och de skär i och överlappar varandra. Eftersom 

vi kan förflytta oss både stegvis och simultant är den inre tiden ständigt omvändbar därför att 

tidsuppfattningen växlar från ett ögonblick till ett annat och från situation till situation. 

Melucci förklarar det med att det som händer individen nu ändrar dess förflutna och det som 

händer någon annan förändrar individens tid. Övergången mellan olika inre tiderna är inte 

fortlöpande, de karakteriseras av avbrott. De inre rytmerna är därför växlande, vi kan uppfatta 

att en dag kan gå på en minut och en minut kan vara i en timme. Motsatserna mellan social tid 

och inre tid är på grund av det markant. Inre tid är exempelvis våra tankar och våra känslor. 

Konst, lek och myter är några av samhällets mekanismer för att kontrollera denna spänning. 

På individnivå är sömn, fantasi och kärlek några av de resurser vi har för att sammanföra 

kontrasterade tider. Ibland sker direkta sammanstötningar mellan de inre rytmerna och den 

sociala regleringens tvång, som i relation mellan barn och vuxen, i behandlingen av vansinne 

och i de sociala definitionernas mångfald. I dessa fall kommer motsättningarna till ytan. 

Dessa motsättningar visar sig tydligast hos individen i form av sjukdom. Melucci säger att: 

”Övergången från en tid till en annan, deras lättflytande om än inte helt harmoniska 
samlevnad, är en av de viktigaste förutsättningarna för personlig balans liksom en avgörande 
faktor för det sociala livet som helhet” (Melucci, 1992, s. 118). 

 

   3.1.3 Metamorfos 
Melucci visar också på att kunskapen blir allt mer reflexiv i det komplexa samhället. Idag 

behöver man utöva kontroll över kognitiva och motivationella processer och anpassa dem till 

nya problem. I det komplexa samhället har individerna mängder av sociala sammanhang, 

associativa nätverk och grupper att förhålla sig till. Därför finner de sig involverade i många 

samhörigheter. Exempel på samhörighet är medlemskap i olika föreningar, kurser som man 

går på och den egna familjen. Inträde och utträde sker idag mycket oftare än förr och den tid 

som man ägnade i vart och ett av dem har reducerats. Samtidigt växer informationsmängden 

som individerna sänder ut eller tar emot med stor hastighet. Den snabba sociala förändringen, 

mängden av sammanhang, det stora antalet möjligheter och budskap som strömmar över 

individen bidrar till att försvaga de traditionella referensramar som identiteten baseras på. 

Sådana är kyrkan, etnisk tillhörighet, parti och klass. Exempelvis kan nämnas att vi har levt 
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länge efter den kristna trons ramar men nu när staten har blivit sekulariserad har kyrkans makt 

och kristendomen blivit försvagad. Identiteten blir hemlös så att individen ständigt måste 

bygga och återbygga sitt hem. Behovet att ge enhet åt en snabbt förändrad och mångfacetterad 

verklighet utlöser jakt efter en referenspunkt för den individuella identiteten. Metamorfosen 

uppträder som den bästa reaktionen på detta behov av kontinuitet genom förändring. Den 

individuella erfarenhetens enhet och kontinuitet kan man inte längre söka i en fast 

identifikation utan den måste bygga på en inre förmåga att ändra form, att ständigt 

omdefiniera sig i nuet. Det innebär också ett beskyddande av nuet som en unik erfarenhet 

inom vilken individ förverkligar sig (Melucci, 1992). 

 

 3.1.4 Kropp, identitet, ansvar för hälsan 
Åberopandet av naturen har spelat en central roll för formandet av nya konfliktladdade krav. 

Naturen ligger utanför den instrumentella rationaliteten och ses som det som motstår yttre 

tryck, i motsats till identitetens påtvingade socialisering genom nya dominanansformer. Den 

stora splittringen i det komplexa samhället, den mångfald av roller och sociala masker som 

varje människa förväntas bära och bördan av att företa val skapar stora psykologiska 

spänningar utöver de traditionella sjukdomsalstrande faktorerna. Kroppen har blivit en ny 

faktor i jakten på identiteten, anser Melucci (1992). Det har uppstått en ny kroppskultur 

genom ökat självmedvetande, ansvar för den egna kroppen och den egna hälsan. Kroppen är 

inte längre ett objekt. Det har blivit ett handlingsfält på vilket sociala och kulturella 

motsättningar avtecknar sig. Patologin får en social plats i vardagslivet och även kravet på 

frigörelse. Förändringar i sociala problem resulterar i utvecklandet av förebyggande åtgärder. 

De många hälsovarningar förändrar individernas uppfattning om hälsa och sjukdom. 

Förebyggande hälsokontroller stör den psykiska och känslomässiga jämvikten hos 

människan.  Individualisering gör människan mer uppmärksam på och känslig för sina 

existensvillkor, och uppmuntrar individen att ta direkt ansvar för sin egen hälsa. 

Individualisering och den nya kroppskulturen hänger alltså ihop.  

 

 3.2 Sociopsykologiskt perspektiv på människan 
Nu kommer ett perspektiv som kompletterar det föregående. Sigmund Freuds tankar om 

människans vantrivsel i kulturen inleder det sociopsykologiska perspektivet. Freud är 

Österrikisk läkare och bl.a. psykoanalysens grundare. Den amerikanske psykologen Abraham 

Maslows behovsteori som Ljusenius & Rydqvist återger i sin bok då de argumenterar kring 
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människans behov tillämpas också. Ljusenius är samhälls- och beteendevetare. Rydqvist är 

idrottslärare.  

    3.2.1 Freud om människan som kulturvarelse 
Freud (1983) utgår ifrån att det finns en grundläggande och olöslig motsättning mellan 

människan och samhället, mellan natur och kultur. Freud anser att kulturen bygger på 

driftförsakelser hos den enskilda individen. Med driftförsakelser menar han incesttabut, 

förbudet mot barnsexualiteten, mot homosexualiteten och ickegenital sexualitet. Han menar 

att driftförsakelsen ökar med kulturens utveckling, men, lägger han till att vi behöver 

kulturen.  Utan det civiliserade samhället skulle krig råda mellan människorna som följd av 

aggressionsdriften. Enligt Freud är aggressionsdriften en medfödd, oberoende och 

driftsmässig disposition hos människan. All den aggression som vi inte kan uttrycka mot 

omvärlden vänds mot det egna jaget och kristalliseras i det sadistiska överjaget. Överjaget är 

en omedveten instans som straffar jaget för handlingar jaget önskat, men inte vågat utföra. Ur 

denna omedvetna bortträngning växer hos människan en känsla av skuld, ett obehag, en 

vantrivsel i kulturen. Förbjudna impulser hos människan straffas av samhället om hon utför 

de eller av överjaget om hon inte utför de. På så vis är människan fångad i en evig kniptång. 

Impulserna är en ofrånkomlig del av människans natur. De kulturella förbuden är också 

nödvändiga för samhällets och för människans fortsatta existens. Utan samhället och dess alla 

förbud skulle människan få tillbaka den totala friheten men till priset av att återfalla i naturens 

våld. Därför menar Freud att ”kulturmänniskan har bytt ut en smula lyckomöjligheter mot en 

smula trygghet.”  

 

   3.2.2 Människans oförändrade behov 
Det finns också de som resonerar kring hur människan fungerar som fysisk varelse i 

samhället. Samhället har förändrats avsevärt och med det förändrades även våra 

levnadsvillkor. Människan har däremot inte förändrats fysiskt alls. Vi har samma behov av 

fysisk aktivitet som stenålderns människa hade. Skillnaden mellan oss är att 

stenåldersmänniskan fick sitt behov av fysisk aktivitet tillgodosett på ett naturligt sätt genom 

att jaga och samla sin föda. När stenåldersmänniskan blev hotad eller jagad av en fiende eller 

ett djur kände hon stress. Då utsöndrades stresshormonet adrenalin, vilket ger en kick och 

extra skjuts åt musklerna så det hjälper människan att komma i beredskap för flykt eller 

kamp. Idag går vi också väldigt ofta med stresspåslag men vi får inte utlopp för kraft och 

energiinsatser så som stenåldersmänniskan. Därför orsakar denna mekanism stressrelaterade 

sjukdomar hos människor idag. Det moderna samhällslivet, teknikens utveckling har gjort 



 

 15

människan i så hög grad fysiskt inaktiv att det har blivit en risk för hälsan. Hur vi mår är 

beroende av hur vår kropp fungerar och hur vi orkar med vår omgivning. Vår kropp och själ 

är intimt förknippade med varandra. Vi har inte en kropp, vi är en kropp (Ljusenius & 

Rydqvist, 1999).  

  

   3.2.3 Maslows behovstrappa 
Människan är en behovsvarelse och vi drivs av en mängd olika fysiska och psykiska behov. I 

grunden har alla människor samma möjlighet att utveckla alla typer och behov men vi 

befinner oss på olika nivåer i behovsutvecklingen. De mänskliga behoven har Maslow 

inordnat i en ”behovstrappa”. Enligt den har människan olika behov vid olika stadier i sin 

utveckling. Längst ner på behovstrappan finns människans elementära behov, därefter följer 

trygghet, samhörighet, uppskattning och maximal utveckling som resulterar i 

självförverkligande. Självförverkligande innebär att man skaffar sig kunskaper för sin egen 

nytta och inte för andras uppskattning. När man når självförverkligande visar det sig i att man 

vågar pröva på saker man aldrig har gjort. De lägre behoven som blir uppfyllda upphör inte 

utan upplevs som mindre viktiga. Istället uppstår nya behov som upplevs viktiga att 

tillfredställa. Människor kan röra sig både uppåt och nedåt i behovstrappan (Ljusenius & 

Rydqvist, 2001).  

 

4. Begreppen arbete och fritid 
Här ges förklaring till de begrepp som jag oftast använder i uppsatsen. Det är arbete, fritid, 

hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Även begreppens betydelse i dagens postindustriella 

samhälle diskuteras eftersom deras betydelse har förändrats. Med hjälp av de anser jag kunna 

problematisera kring och bearbeta mitt syfte med uppsatsen.  

 

 4.1 Arbete  
En ofullständig definition på arbete är att arbete är en stadigvarande sysselsättning som ger 

försörjning. Här glömmer man bort arbete i hemmen! En annan, mindre positiv definition, är 

att arbete är möda, ansträngning, strävan, besvär, knog, slit, släp, jobb, slavande och 

vedermöda (Menckel, Österblom, 2000). En definition som är mer täckande för ordet hittade 

jag i Brante, Andersen, Korsners (1997). Enligt den är arbete en aktivitet som innebär att 

människor formar sina förutbestämda omgivningar genom att använda sina intellektuella och 

fysiska förmågor. Begreppet är centralt i sociologin och är kopplat till fördelning av makt, 

social prestige, inkomst, rättigheter och välfärdstillgångar. Arbete har betydelse för ens 
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personliga och sociala identitet, klassmedvetande och kollektiva orientering. Vilka aktiviteter 

som räknas som arbete diskuteras och varierar både över tid och mellan olika samhällstyper. I 

det postindustriella samhället har arbetslivet eller yrkeslivet skilt ut som ett eget 

institutionaliserat område och arbete förknippas ofta med positioner inom området. Med det 

menas alltså avlönat arbete. Många sociologer anser att det är en felaktig förklaring eftersom 

den innebär att man bortser från, eller nedvärderar oavlönade aktiviteter, både när det gäller 

ekonomiskt värdeskapande och reproduktion av samhällets institutioner.  

 

 4.2 Fritid  
Det finns oändligt många begreppsförklaringar till ordet fritid. Vi vet att ordet betyder att  

man är fri från något, det vill säga från arbete men man är också fri för något man själv vill 

göra (Norling, Gunnarsson, 1995). Pedagogen Berggren visar i sin forskning att det vi idag 

kallar för fritid är inte alls fri tid. Han anser att det inte räcker att betrakta fritid som en tid då 

vi är fria i ordets grundläggande betydelse för att det kan vara förledande. Ordets betydelse 

har förändrats, skriver Berggren ( 2000). Under 1800-talet när industrialismen började 

utvecklas började man dela upp dagen i arbetstid och fritid. Fritiden betydde då vila och 

återhämtning från arbete. Arbetarna skulle under fritiden vara sysselsatta med rekreation och 

vila för att kunna arbeta effektivare. Fritid var en social konstruktion med förpliktelser i den 

kapitalistiska ordningen. Ordet fritid innebär idag att det finns stunder i våra liv som vi 

upplever som vår egen tid. Dessa stunder är till stor del styrda utifrån och kan vara av väldigt 

skiftande karaktär. Dessutom är de mer eller mindre fyllda av våra egna eller andras 

förväntningar och på grund av det av varierande frihetsgrad, skriver Berggren. Han tillägger 

att dessa synpunkter gäller själva ordet, inte dess innebörd och innebörder kan förändras över 

tid och t.o.m. försvinna.  

Enligt sociologen Hans-Edvard Roos, innebär fritid existensen av en individ som ges 

möjlighet att referera till egna behov och anspråk. Det innebär att människan har möjlighet att 

utöva sina fritidsintressen. Villkoren till utövandet av fritid är kopplat till frågor om 

samhällsstruktur och handlingskapacitet. Individens självförverkligande förutsätter ett 

erkännande till möjligheten att betona behov och förverkliga önskningar och den egna 

identiteten. Lönearbete och familj omger fritiden. Jämfört med arbetet är fritiden ett idylliskt 

handlingsutrymme utan förpliktelser och straffåtgärder. Den institutionella ordningen 

upprätthåller rätten att utöva fritid men bestämmer inte dess innehåll. På fritiden kan 

individen åberopa personliga skäl till att avsluta eller lämna en aktivitet till skillnad från i 



 

 17

arbete eller i familj.  Friheten till att uttrycka sin individualitet innebär en rättighet att vara fri 

från vissa förpliktelser (Roos i Berggren, 2000).  

 

 4.3 Fritidens betydelse i dagens samhälle 
I dagens samhälle är fritiden allt mer central för vår identitetsskapande. Våra val av fritid 

avspeglar vilka vi är och våra livsvillkor. Fritid är beroende av det liv vi är hänvisade till. Den 

styrs av ekonomiska, utbildningsgrundade, etniska, relationsmässiga och genuspräglade 

villkor. Berggren (2000) berättar att många studier har visat att fritiden är en spegel av 

samhället i övrigt när det gäller fördelning av och tillgång av resurser. Roos skriver att fritid 

förknippas med lek, rekreation och ett andningstillfälle för återhämtning (Roos i Berggren 

2000). Rekreation och avkoppling hör till dessa mjuka värden som startar i leken när vi föds 

och följer oss hela livet. Dessa mjuka värden är nära förknippade till individens 

självuppfattning, självvärdering och identitetsbildning. De avslöjar hur vi lever våra liv och 

hur vi är som privatpersoner. I det postmoderna samhället förändras villkoren för mjuka 

värden. Värden som var kopplade till lek och rekreation frikopplas från traditionella 

institutionaliseringar kring familj, utbildning och arbete. Dessa mjuka värden smälter in i 

varandra, blir otydliga och upplöses. Livet har förändrats i det moderna samhället. Enligt Jon 

Ohlsson, fil. Dr i pedagogik, präglas livet idag av lärandet både i arbetet och på fritiden 

(Ohlsson i Tedenljung 2001). De nya villkoren i arbetslivet ökar trycket på människan att 

prestera, vara tillgänglig och ständigt i läroprocessen. Det innebär att fritiden slukas av 

begäran efter kunskap och hårt arbete och det resulterar i att människan är tvungen att välja 

bort värdefulla delar av livet. Det resulterar i att människan får dåligt samvete och känner sig 

otillräcklig. 

 

 4.4 Hälsa, välbefinnande och livskvalitet 
För att kunna förklara vad välbefinnande och livskvalitet är utgår jag från begreppet hälsa.  

Hälsa har biologiska dimensioner. Betoningen läggs på den friska hälsan och på biologiska 

faktorer. Hälsa är att inte ha något sjukdomssymtom och att de kroppsliga funktionerna 

fortgår på normalt sätt, enligt det medicinska tänkandet. Idag räcker det inte med den 

naturvetenskapliga definitionen. Välbefinnande och livskvalitet är de nya värdemätare på god 

hälsa som framhävs ofta. Inom medicinen kan man göra objektiva mätningar av hälsoläget. 

Att ha hälsan, i betydelsen av välbefinnande och livskvalitet bedömer den enskilda individen 

själv. Det är individen själv som bedömer hur han/hon mår och hur nöjd han/hon är med 

tillvaron. Med det här vidgade begreppet kan man förklara varför en fysiskt frisk person kan 
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må dåligt och känna sig otillfredsställd eller en kronisk sjukhandikappad person kan må rätt 

bra och tycka att livet är värt att leva. I förebyggande hälsovård och folkhälsoarbete betonas 

helhetssyn och egenansvar. Livsstilen som t.ex. passiv fritid, matvanor, rökning och svagt 

socialt stöd framhålls som den främsta orsaken till ohälsa i form av sänkt immunförsvar, 

hjärt- och kärlsjukdomar och försämrad livskvalitet (Norling, Gunnarsson, 1995). 

 

5. Lärarna i dagens samhälle 
I det här kapitlet ger jag dels en bild av min egen förförståelse till den problematik som 

undersöks. Dels från olika andra källor. Dessutom presenteras tidigare forskning kring lärares 

arbetssituation.  

 
 5.1 Att vara lärare i dagens samhälle 
Min egen erfarenhet och mina kollegors berättelser om hur det är att jobba i skolan är inte 

alltför positiv. Situationen har blivit förändrad om man tittar några år tillbaka. Olika 

omorganisationer inom skolvärlden har gjort lärarnas arbete svårare. Idag är en lärare, som 

jag ser det, inte bara lärare i den vanliga bemärkelsen utan väldigt ofta en konfliktlösare, 

socialarbetare och vägledare. Det pedagogiska arbetet hamnar ganska ofta i bakgrunden när 

eleverna mår dåligt, deras hemförhållanden är trassliga, deras sociala situation är sådan att de 

inte kan ta till sig kunskap. Det är ganska många lärare som mår dåligt och är sjukskrivna 

p.g.a. att de inte kan leva upp till kraven som de har på sig. Olika medior låter oss veta att 

sjukskrivningar har ökat över huvudtaget. I tidningarna läste jag i dagarna att svensken aldrig 

har varit så frisk som nu och aldrig varit så mycket sjukskriven som idag. Människans 

välmående är ett mycket aktuellt tema i dagens samhälle. 

 

Samtidigt som jag jobbar med min uppsats pågår ett forskningsprojekt i samma ämne. 

Projektet heter Lärare som mår bra och det är Arbetslivsinstitutet som är uppdragsgivaren. 

Projektet har tillkommit p.g.a. den stora sjukfrånvaron under det senaste decenniet och 

fokuserar på skolan, att lärare upplevt en stigande arbetsbelastning enligt vetenskapliga 

undersökningar och fackliga medlemsundersökningar. Det här projektet vill man använda 

som ett hälsofrämjande verktyg för andra. Forskningsunderlaget är kvalitativa intervjuer med 

tjugofem lärare från tre gymnasieskolor, med lärare som upplevde arbetsglädje trots 

förändrade arbetsvillkor. Dessa lärare fick berätta om sin syn på skolans organisation, 

arbetsinnehållet, ledarskapet, kollegialiteten och eleverna. Det meningsfulla och det svåra i 

arbetet förevisades. Frågor ställdes om livssituation, orsak till yrkesval och livskvalitet. Även 
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beskrivning av förhållningssättet vid olika kritiska händelser i och utanför arbetet beaktades. 

Intervjusvaren genomsyrades av tilltron till den egna förmågan och ett positivt tänkande. 

Intervjupersonerna tog kommandot över sin situation och såg sig aldrig som ett offer. De fick 

förståelse för det som inträffade och de kunde hantera den uppkomna situationen. Vägledande 

för deras agerande var en god självtillit och/eller vidgade perspektiv på tillvaron. De hushåller 

med sina resurser så att det blev balans mellan kraftansträngning och energipåfyllnad 

(www.arbetslivsinstitutet.se). 

 

 5.2 Tidigare forskning 
I artikeln Lärarna får sköta städningen från Dagens Nyheters nätupplaga (http://www.dn.se ) 

daterad 9/3 2004 skrivs om en undersökning som lärarförbundet gjorde. Undersökningen 

baseras på 2255 enkäter ifyllda av grundskolelärare med alla lärarkategorier, där var nionde 

lärare anser att de inte hinner reflektera över sitt arbete. Enbart två av hundra hinner ägna 

någon nämnvärd del av sin arbetstid åt utvecklingsarbete och forskning. Undersökningen 

förevisar varför man har svårigheter att nå målen i grundskolan. Lärarna använder all sin 

arbetstid, särskilt kvinnliga lärare, även en stor del av sin fritid till ”driften”. Med det menas 

att lärarna inte har tid till annat än att göra det grundläggande förberedelserna och efterarbete 

för att klara av undervisningen. Arbetsgivarnas styrning av lärarnas arbetstid är ett stort 

problem, visar undersökningen. I spåren av 90-talets nedskärningar tvingas lärarna klara av 

andra kvalificerade uppgifter. Mer än varannan lärare säger att de har enklare uppgifter som 

exempelvis lunchrelaterade och administrativa arbetsuppgifter eller vikarieanskaffning. Dessa 

uppgifter skulle lika gärna eller bättre kunna utföras av andra yrkesgrupper, anser lärarna. De 

tycker att de har svårt att hinna med sitt arbete. Detta gäller särskilt kvinnorna. Bristen på 

utveckling och brist på tid gör lärarna frustrerade. 29 % av lärarna har ofta känt olust när de 

gått till arbete därför att de har för mycket att göra. Dessa faktorer spelar en väsentlig roll för 

lärarnas höga andel långtidssjuka. Undersökningen visar att lärarnas tidsbrist drabbar 

eleverna. 30 % av tjugoåringarna år 2002 hade inte fullföljt gymnasieutbildningen. Dessa 

ungdomar riskerar att slås ut och aldrig komma in på arbetsmarknaden och därigenom blir de 

en belastning för välfärdssystemet. Därför är skolan en av de viktigaste tillväxtssatsningarna. 

Men kommunerna har inte råd. Artikeln avslutas på s. 3 med följande ord:  

”Grip chansen – våga satsa, stat och kommuner. Ge lärarna möjlighet att klara sitt uppdrag. 
Ge dem tid till att utveckla sitt yrke och att ge alla elever en god start i livet!” 
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En landsomfattande undersökning som gjordes 2001 av Arbetsmiljöverket visade att lärare 

hör till de yrkeskategorier som har den högsta graden av stress, följaktligen höga krav och 

liten egenkontroll förenat med dåligt socialt stöd i sitt arbete. Samband hittades mellan 

upplevd psykisk ohälsa till följd av negativ stress såväl som en önskan om att förändra sin 

arbetssituation som en ökade sjukskrivningsfrekvens (www.arbetslivsinstitutet.se). 

 

Ljusenius & Rydqvist (1999).skriver att internationella undersökningar i Lalonde, Kanada, 

visar att 43 % av all ohälsa är direkt relaterad till livsstilsfaktorer. Undersökningen gäller 

stress i allmänhet. Dit hör ohälsa orsakad av stillasittande, stress, övervikt, rökning och droger 

av olika slag. Svenska studier (Liv-90) påvisar att majoriteten av den vuxna befolkningen inte 

utövar någon form av regelbunden motion. Både amerikanska och svenska studier visar att 

det är lönsamt rent företagsekonomiskt att införa motion på betald arbetstid. 

 

6. Lärarnas arbete och fritid 
I detta kapitel berättar jag om intervjupersonerna samt presenterar resultaten av intervjuerna 

och knyter an dem till några av mina teoretiska perspektiv.  

 

 6.1 Presentation av informanterna 
Jag använder här fingerade namn till informanterna. Upplysning som kan avslöja identiteten 

hos informanten har jag uteslutit att använda. Jag kallar informanterna för Emma, Edit, 

Viktor, Eva och Klara. När jag citerar informanterna i texten använder jag kursiv stil. 

 

 6.1.1 Emma (2004-03-10) 

Hon är 34 år gammal, gift och har två barn, en pojke på 6 år och en flicka som är 1 år.  Båda 

hennes föräldrar är lärare och i ungdomstiden bestämde hon att hon absolut inte ville bli 

lärare. Emma har utbildat sig till mätningsingenjör men fick inget arbete i det yrket så hon 

började jobba som elevassistent till vuxna. Det gjorde Emma i tre år och under tiden 

vikarierade hon mer och mer som lärare. En dag sa skolans rektor att hon passade till det 

yrket och uppmuntrade henne att läsa till lärare.  Emma grät hela den kvällen men beslutade 

att söka in på lärarutbildningen. Hon tog examen för två och ett halvt år sedan och har nu 

arbetat som matte, fysik och kemilärare i ett och ett halvt år. Emma var föräldraledig ett år.  

Hon arbetar tillsammans med en annan lärare i fyra klasser. Den andra läraren har ansvar för 

sexorna och sjuorna medan Emma har ansvaret för åttorna och niorna. Nu är hennes man 
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pappaledig och därför arbetar Emma heltid men planerar gå ner till 80 % i tjänst till hösten, 

då mannen kommer att börja arbeta. 

 

 6.1.2 Edit (2004-03-18) 

Hon är speciallärare och arbetar med barn som har annat modersmål än svenskan. Edit är 53 

år gammal. Hon är gift med en civilekonom och har två döttrar, en på 18 och en på 21 år. Edit 

har arbetat som lärare i cirka åtta år. Dessförinnan har hon arbetat 15 år som civilekonom.  

Eftersom hon tyckte att yrket civilekonom var svårt och hon blev friställd från sitt arbete har 

hon omskolat sig till lärare. Edit lockades av läraryrket därför att hon tyckte att man inte 

behövde jobba riktigt lika mycket som lärare och man var åtminstone ledig på somrarna. 

Hennes barn var små och hon hade tid till studerande. Edit arbetar heltid.  

 

 6.1.3 Viktor (2004-03-12) 

Han är 42 år gammal och jobbar som slöjdlärare. Viktor kom till Sverige med sin fru för 17 år 

sedan från Irak. Han har fyra barn, tre döttrar och en son. Viktor har inte adekvat 

lärarutbildning. Han utbildade sig till inredningsarkitekt i Jordanien och studerade även kemi. 

Viktor blev tillfrågad om han kunde tänka sig arbeta som assistent till en elev. Han gjorde ett 

bra arbete, och rektorn tyckte att han var duktig och just då behövdes en lärare i bild. Därför 

blev han tillfrågad om han kunde tänka sig att ta jobbet. Viktor hade anknytning till konst 

genom sin utbildning, ansåg man. Han hade 80 % bildlärartjänst och 20 % jobbade han som 

svenska två lärare. Fyra år arbetade Viktor så och det fungerade bra. Under tiden har det skett 

en omorganisation i kommunen och förra året har det kommit en annan rektor till skolan. 

Bildtjänsten blev utannonserad och en person som hade adekvat utbildning anställdes. Viktor 

blev istället erbjuden slöjdlärartjänsten som han har nu. 

 

 6.1.4 Eva (2004-03-15) 

Eva jobbar som lärare i ämnet svenska sedan 26 år tillbaka men hon förklarar att vägen till 

läraryrket var mycket krokig. Hon är 61 år gammal och har två vuxna barn och så har hon ett 

barnbarn. Evas man dog för 17 år sedan. Innan hon började i läraryrket har hon arbetat som 

sekreterare på en advokatbyrå. Redan då var hon intresserad av att läsa så hon gick på olika 

kurser, läste bland annat juridik och mediakunskap. Eftersom Eva hela livet hade en önskan 

att vara lärare sökte hon in på lärarhögskolan och läste praktisk pedagogisk utbildning till 

handelslärare. Hon arbetade som lärare ett antal år och det dök upp en möjlighet för henne att 

få en tjänst som lärare i svenska. Efter att hennes man dog vill hon göra något radikalt och 
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beslutade att läsa de 60 poängen som krävdes för att hon skulle få behörighet till svensklärare, 

på distans. Studierna hjälpte henne att bearbeta sorgen eftersom hon hittade något som var 

meningsfullt att göra. Eva fick behörighet att undervisa i grundskolan och på gymnasiet.  

 

 6.1.5 Klara (2004-03-18) 

Hon är bildlärare. Klara är 43 år gammal, är sambo och har en son. Hon har arbetat med 

väldigt mycket olika saker innan hon utbildade sig till lärare. Klara har påbörjat ett antal 

utbildningar som hon inte har slutfört. Hon har bl.a. läst sociologi, konsthistoria, kriminologi. 

Började sin bana inom sjukvården. Klara läste till sjuksköterska men fick inte examen 

eftersom hon inte avslutade sina studier då hon kände att det var helt fel yrke. Hon fortsatte 

ändå på den banan, jobbade som sjuksköterska utan legitimation inom intensivvården, 

ambulanssjukvården i sex år. Då hamnade hon i en personlig kris och beslutade att göra något 

som är både roligt och bra, knyta ihop nytta med nöje. Klara kom fram till att hennes hobby 

var konst och beslutade att fördjupa sig i det ämnet. Hon läste på olika kurser och sökte in på 

bildlärarutbildningen. Klara avslutade sina studier år 2000. Ett år har hon jobbat på en 

högskola men eftersom hon saknade ”glien” så sökte hon ett jobb på grundskola där hon är 

idag.  

 
 6.2 Lärarnas arbetssituation 

Lärarnas arbetssituation skiljer sig åt på grund av att de undervisar i olika ämnen, de har olika 

lång erfarenhet, de befinner sig i olika skeden i livet, de är i olika ålder och har olika 

kvalifikationer. Nedan kommer jag att presentera vad som kom fram i intervjuerna, det som 

är angeläget för alla informanter och även specifika saker för var och en.  

 

   6.2.1 Förändring i skolans värld 
”Ingenting kan stagnera. … Vi lever i en tid där allting ska förändras, har jag en känsla 
av. Inte bara inom skolans värld utan överallt, som skapar en väldig oro och skapar 
liksom ingen arbetsro. Det kan väl göra att jag tycker att det är mindre trivsamt idag att 
jobba..”  

 
Så beskriver Eva vad hon känner när jag undrar hur hon trivs med sitt arbete. Skolan har 

avsevärt förändrats på senare tid, det har blivit mycket hårdare klimat och arbetstiden är mer 

och mer inrutad, anser informanterna. Man får inte hålla på med det man vill, nämligen 

pedagogik, tycker Eva. Informanterna anser överlag som Eva att det är mycket socialt arbete, 

elevvård, rastvakteri av olika slag och administrativt arbete som tar tid ifrån det så viktiga 

förarbetet och efterarbetet till undervisningen. Informanterna anser att barnen är mycket 
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otrygga idag och att det leder till att arbetet blir mycket betungande. Eva anser att det beror på 

den förändrade familjebilden. Eleverna blir okoncentrerade, otrygga, har inte regler med sig 

hemifrån och är oroliga. En stor del av eleverna vill hela tiden att det de gör ska vara roligt, 

säger Emma. Melucci beskriver också den här djupa förändringen i det komplexa samhället 

(Melucci, 1992). Han menar att den här förändringen påverkar individens och kollektivens 

existens och det är just det som informanterna upplever och anser är svårt. Förändringarna ger 

känslan av kluvenhet hos lärarna. Informanterna inser att det ställs nya krav på dem, de har 

nya arbetsuppgifter som de inte tycker hör till deras yrke. Att lärarna har olika lättare 

arbetsuppgifter utöver undervisningen, som de anser andra yrkesgrupper skulle klara lika bra 

har framkommit även i lärarförbundets undersökning (http://www.dn.se). Med applicering av 

Meluccis (1992) term metamorfos kan vi säga att läraridentiteten har blivit hemlös. Den här 

hemlösa identiteten som med Meluccis ord uttrycks som att hemmet är något som ständigt 

måste byggas om. Hos lärarna är det yrkesidentiteten som symboliserar hemmet.   

 

   6.2.2 För stora klasser, besparingar 
Det sparas för mycket på skolan, speciellt i grundskolan, anser informanterna. Klasserna är 

för stora. Man hinner inte se alla elever och man hinner inte hjälpa alla, bedömer 

informanterna. Detta uppger lärarna som en orsak till att de ofta känner stress. 

Intervjumaterialet visar dock kontraster och olikheter i hur de upplever stress och hur de 

hanterar stressrelaterade situationer.  

Edit tycker att hon har alldeles för få elever. Hon känner inte mycket stress. Hennes 

arbetssituation har andra brister.  Hon undervisar till 4 - 5 elever per gång. Hon har vid varje 

lektion olika elever som kommer från 16 olika klasser. Det händer en gång i veckan att hon 

har samma grupp.  Grupperna mixas eftersom det ska in i deras schema i svenskan. Därför 

blir det svårt att följa eleverna. De är på mycket olika nivåer. Edit berättar att det har kommit 

två analfabeter till grupperna. Av de 4-5 elever kan de jobba med 4-5 olika saker.  Edit tycker 

inte att det är så bra eftersom man tappar lite dynamiken, säger hon. Klara berättar om sin 

stressiga situation på bildlektionerna där eleverna rör sig mycket. Förutom det att det är stora 

klasser så finns i varje klass några elever som enligt Klara är i behov av en assistent. En 

elevassistent har till arbetsuppgift att hjälpa till elever som har exempelvis 

koncentrationssvårigheter. Hon berättar att någon assistent får de däremot inte och det sägs att 

det blir indragningar av de få befintliga assistenttjänsterna också p.g.a. besparingar.  

Internationell forskning visar att 43 % av all ohälsa är direkt relaterad till livsstilsfaktorer som 

exempelvis stillasittande arbete, stress, övervikt och droger (Ljusenius & Rydqvist, 2001). 
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Det uppvisar att lärarnas stress kan leda till ohälsa. Enligt Ljusenius & Rydqvist (2001) får 

inte människan utlopp för kraft och energiinsatser idag och därför får människor 

stressrelaterade sjukdomar.  

 

   6.2.3 Arbetsplatsförlagd tid 
Alla informanter anser att den mest negativa förändringen i läraryrket är att man har infört 

arbetsplatsförlagd tid, vilket som innebär att läraren skall befinna sig på sin arbetsplats 35 

timmar i veckan. Resterande 5 timmar är så kallad förtroendetid då lärarna kan arbeta hemma.  

 Man kan inte jobba på samma sätt som hemma, i lugn och ro, tycker Klara. Lärarna förklarar 

att de arbetar väldigt mycket, nästan alltid på något vis, säger Emma. Med det menar hon 

exempelvis att en lärare kan planera sin nästa lektion i tankarna hemma vid spisen eller på 

den dagliga promenaden. Man tänker på sitt jobb även på sin fritid. Man kan inte koppla bort 

det helt. Även lärarförbundets undersökning visar att det största problemet för lärare är att 

arbetsgivare styr lärarnas arbetstid (http://www.dn.se). I likhet med Meluccis (1992) tankar 

om motsättningar mellan den sociala tidens tvång och inre tid, antyder lärarnas ogillande av 

arbetsplatsförlagd tid en sammanstötning mellan deras önskan och skolans arbetsvillkor. 

 

   6.2.4 Frihet    
Det som alla informanter upplever som mycket positivt med sitt arbete är att man har friheten 

att utforma sina lektioner så som man önskar. Den friheten är dock styrd genom 

styrdokumentens mål som man bör leva upp till.  Klara säger följande om friheten i arbete: 

”Eh… Den friheten alltså att man, det jag känner är viktigt det kan jag lära ut också. 
Jag behöver inte följa böcker som säger så ska vi göra, utan jag kan utveckla det till 
vilket håll jag vill egentligen. Så det är jättepositivt.” 
 

 
   6.2.5 Läraryrkets status 

Informanterna anser att läraryrket har låg status idag och de är bittra över att lönen är relativt 

låg, jämfört med andra likartade yrken. Informanterna ger uttryck för att de har en hög 

arbetsmotivation, trots sitt missnöje med lönen. Alla informanter har uttryckt att de vill ha 

erkännande. Alla vill prestera och alla ser till att de utvecklas genom att delta i olika kurser 

vilket de ofta gör på sin fritid. Det kan särskilt Evas citat på s.25 om vad en bra lärare är 

intyga, där hon utgår ifrån sig själv. Klara tycker att arbetet är slitigt och otacksamt, fast inte 

mot eleverna. Hon som har varit sjuksköterska innan hon blev lärare ser på lärarnas status på 

följande sätt:   

”Jag har jobbat så länge inom sjukvården så jag kan operera bort blidtarmen så slipper 
vi vårdköer. Jag kan operera vad som helst. Men jag har ingen utbildning.  Jag har ju 
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vanor och rutin, räcker det? Det är samma sak. Så värdesatts vi lärare som har läst då i 
fyra fem år, alltså, på universitet.” 

 

Med det vill hon säga att det finns många lärarvikarier som inte har utbildning och att det 

sänker lärarnas status. I andra yrken är det inte brukligt, som exempelvis en sjuksköterska får 

inte vikariera för en läkare. 

 

   6.2.6 Lärarnas krav och mål 
Det har framkommit att lärarna har lite olika krav och mål med sitt arbete. Ett gemensamt mål 

för alla är att vara en bra lärare, därför håller de kontinuerligt på med fortbildningar av olika 

slag. Viktors mål är att eleverna ska lära sig för livet och inte för provet och betyget. Klaras 

krav och mål är att ungdomarna ska upptäcka att bild är ett viktigt ämne. Hennes dröm är att 

bild ska vara ett kärnämne. Hon uttrycker det på följande sätt:   

”Vi ska liksom gå ut med det att bild är jätteviktigt precis som att idrott är jätteviktigt, 
på olika plan. Så mitt mål är att så frön. Och sen om de får växa till en blomma, det är 
upp till dem. Jag vill ge dem i alla fall en bra bildstart, liksom.”  

 

Edits krav är varierande, beroende på elevernas kapacitet, säger hon. För Emma är det viktigt 

att eleverna ska trivas på lektionerna, och naturligtvis hon själv också. Hon utgår ifrån att om 

eleverna trivs då lär de sig också. Hon har ett mål till, och det är att alla ska vara godkända. 

Hon förklarar att det målet inte alltid går att uppnå, av olika skäl. Evas mål och krav på sig är 

att vara en bra lärare. Hon frågar sig själv hur en bra lärare är och ger själv förklaring:  

”… om man ska va bra lärare så måste man få tid för,… för det är ett kreativt arbete. 
Man måste ha möjligheter att förbereda sig, man måste ha möjligheter att … få lite 
olika infallsvinklar på det man jobbar med. Man kan inte köra samma rutin alltid. Man 
måste ha chansen att förnya sig. Och så tycker jag också. En bra lärare måste skapa 
förtroende mellan eleverna och sig själv. Man måste bygga ett förtroende. Det tror jag 
är grunden. Kunskap är naturligtvis viktig också men det är mycket med de här 
mänskliga relationerna som måste stämma för att man ska kunna fungera som lärare. 
Man ska komma ihåg att jag träffar en … 100 människor på en dag.” 

 

Lärarna talar i positiva ordalag om behovet av att hela tiden uppdatera sina kunskaper. De ser 

det som en viktig, självklar sak för sitt eget välbefinnande. Alla ser det som en naturlig åtgärd 

för att vidareutvecklas. Kompetensutveckling är viktig för lärarna och alla sysslar med det i 

någon form. Eva säger så här: 

”Som jag sa innan, man måste hela tiden läsa, man måste få skaffa sig kunskaper, nya 
idéer, läsa litteratur som handlar om pedagogik och annan litteratur för att man ska 
kunna förnya sig själv. Annars blir det tristess i arbetet och det tror jag är farligt. 
Rutiner är bra men man kan inte leva på dem.”  

 



 

 26

Lärarnas ständiga krav på lärande kan belysas med Meluccis (1992) term metamorfos. 

Människan behöver lära sig att lära i dagens samhälle då vi har överflöd av information. 

Lärarnas förändrade arbetsvillkor, det faktum att de ingår i en rad olika arbetslag och andra 

grupper och mängder av möjligheter gör att lärarnas identitet försvagas och då känner de sig 

hemlösa i sin läraridentitet. Den hemlösheten tycks de fylla med ny information genom 

kompetensutveckling. Eva säger i citatet ovan att hon vill hela tiden förnya sig för att undvika 

tristess i arbetet. Utifrån Maslows perspektiv (Ljusenius & Rydqvist, 2001) tolkar jag det som 

att hon håller på med lärandet inte bara för arbetets utan även för sin egen skull, för maximal 

utveckling som resulterar i självförverkligande. 

 

   6.2.7 Välbefinnande 
Informanterna har berättat att de älskar sitt jobb trots alla svårigheter de möter i vardagen och 

de känner välbefinnande på arbetet tack vare de trevliga och hjälpsamma kollegorna. Emma 

har nämnt att hon tycker att det är bra att jobba i arbetslag. Kollegorna träffar samma elever 

och de kan hjälpa och stötta varandra. De flesta informanter har nämnt att det förekommer 

”lite gnäll mellan ledningen och personalen”. Det tär på stämningen, anser de. Trivsel på 

arbetet får de genom de hjälpsamma arbetskamraterna och genom att de tycker väldigt 

mycket om ungdomarna. Klaras uttalande i den frågan lät på följande sätt:   

”… Kontakten med ungar är skitkul. Det är alltid kul. Alltså man får ha en fot kvar i 
fjortislandet. Man växer aldrig upp. Det tycker jag är friskt och skönt. Istället för att 
mossa till mig någonstans, bland andra vuxna människor (skratt) och det är en frihet att 
både jobba med vuxna kollegor och med barn, jättekul.” 

 

 
   6.2.8 Ledningens arbete för välbefinnandet 

Informanterna anser att de inte har tillräckligt stöd från arbetsledningens sida. Det sker inte 

särskilt mycket för sammanhållningen som ledningen organiserar. Det är en julfest och en fest 

vid skolavslutningen, och enligt Viktor hjälper ledningen då till med organisationen. För 

övrigt är det personalen själv som ordnar sammankomster av olika slag. Det anser alla 

informanter är för lite. De berättar att det har funnits lite friskvård på skolan. På 

konferenserna, som är återkommande en gång i veckan diskuterar vanligtvis lärarna om det 

pedagogiska arbetet. En gång i veckan hade man aerobic en halvtimma på konferenstid. 

Sedan den nya rektorn har tillträtt finns ingen friskvård alls. Informanterna saknar detta. 

Några lärare håller på med olika aktiviteter på eget initiativ och det gör de på fritiden. Eva 

säger att det inte finns någon personalchef eller personalvård i skolan. Det saknar även Klara 

och säger att man kan lätt ”gå in i väggen” om man inte får respons från ledningen. Hon 
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nämner att det är lika viktigt i det här yrket som i ambulansjobbet som hon hade tidigare. 

Lärarna betonar också avsaknaden av stöd, väldigt lite görs för sammanhållningen.  Att en 

befintlig friskvårdssatsning tas bort pekar på avsaknad av konstruktivt ledarskap och 

stödjande arbetsmiljö, enligt mig. 

 

 6.3 Arbetets påverkan 
En del av informanterna är negativt påverkade av sitt arbete. Viktor känner sig stressad 

ganska ofta och mår psykiskt dåligt. Han känner sig särskilt stressad inför betygsättningen. 

”Då är det kaos”, säger han. Det är viktigt för honom att betygen ska sättas rätt, både för 

elevens och för hans egen skull. Han vill inte gå med dåligt samvete. Han kan inte koppla bort 

tankarna från jobbet och han anser att också humöret blir påverkat så att man även påverkar 

sin familj när man kommer hem. Viktor förklarar att eleverna påverkas negativt när läraren 

mår dåligt psykiskt eller fysiskt:  

”Vi ger ingenting till eleverna. Det är de som är viktigast, inte vi. Vi är här för 
ungdomarnas skull. När vi mår dåligt så syns det på eleverna…” 
 

Lärarförbundets undersökning visar att lärarnas tidsbrist drabbar eleverna (http://www.dn.se). 

Viktors citat ovan pekar också på att eleverna drabbas när lärarna inte mår bra. Klara mår 

också väldigt ofta dåligt psykiskt. Hon har dessutom fysiska symtomen som visar att hon inte 

mår bra. Hon har kronisk huvudvärk flera dagar i sträck, tål inte höga ljud, spänner sig, har 

ont i nacken och har tinitus problem. Hon blir stressad av mycket. Exempel som utgör 

stressmoment för henne är hög ljudvolym, elever som kommer för sent till lektionen, många 

möten när hon vet att hon behöver röja upp i bildsalen. Korta raster så att man inte hinner 

varva ner och att hon inte kan nå och hjälpa alla barn. På lektionen är det också stressande, 

anser hon. Eva blir också stressad men kan bemästra det idag. Det har hon lärt sig med tiden. 

Emma säger att hon blir väldigt trött av sitt arbete. Arbetet påverkar henne psykiskt också. 

Om något går bra i arbetet så känner hon att hon blir starkare, får bättre självförtroende. När 

något är mindre bra då kan hon känna sig ledsen. Edit kan styra sina känslor. Hon blir inte 

stressad av arbetet. Hon berättar att hon inte har sådana anlag. Hon kan hålla distans till det. 

Många teoretiker har observerat att stress är ett vanligt problem i det postindustriella 

samhället vi nu lever i. Melucci (1992) illustrerar det med hjälp av att motsatserna mellan 

social tid och den inre tiden blir alltför tydlig. Klaras hälsa är försämrad och det är det 

påtagligaste tecknet på att motsättningarna hon bär i sig kommer till ytan. Hennes inre rytm är 

rubbad. De informanterna som inte känner sig stressade på samma sätt som Klara har delvis 

inte samma arbetssituation och kan bättre hantera dessa motsättningar som man har mellan 
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social tid och inre tid. Motsättningar mellan människan och samhället med tillämpning av 

Freuds benämning jaget och överjaget (Freud, 1983) kan delvis också illustrera den stress 

lärarna känner. Det finns oenigheter mellan lärarnas krav och mål på arbetet, d.v.s. samhället 

och deras natur. De som har svårare att klara av den konflikten mellan sin natur och 

samhällets krav känner större stress. 

 

 6.4 Fritidens påverkan och betydelse 
Fritiden är viktig för alla informanter. Beroende på att de är påverkade av sitt arbete på olika 

sätt så använder de också fritiden på olika sätt. Eva och Edit som har lång erfarenhet av 

läraryrket spelar golf, promenerar, höjer sin kompetens genom olika kurser de går på och de 

umgås med vänner och familj. Det är ett sätt för dem att koppla av. Eva har ett stort behov av 

att aktivera sig på fritiden. Hon behöver ha ett socialt umgänge och att utvecklas hela tiden. 

Edit tar hand om familjens häst tillsammans med dottern. Det är ett bra tillfälle för dem att 

umgås och prata med varandra.  För Edit är det viktigt att man ska ha olika bitar i livet, ett 

arbetsliv och ett privatliv. Emma är i den situationen att hon har små barn hemma så hon 

koncentrerar sig på familjen men hon hinner göra saker för sig själv ändå tack vare att hennes 

man är hemmapappa den här terminen. Hon är sysselsatt med yoga och körsång. Dessa 

aktiviteter hjälper henne att koppla bort allt annat hon har runt omkring sig och hon mår 

väldigt bra av det. För henne är fritiden som påsklov och andra lov väldigt värdefulla. Hon ser 

fram emot dessa lediga stunder och vetskapen om att hon kommer att jobba mindre nästa 

termin hjälper henne att klara vardagen. Viktor har mindre barn så han anser att han inte har 

någon fritid. All fritid tas upp av barnen, som till exempel att lämna och hämta de från olika 

aktiviteter. Särskilt därför är simningen som han utövar en gång i veckan mycket värdefullt 

för honom. Där är han alldeles själv, utan familj och kompisar. Han behöver den stunden för 

sig själv ”för att kunna nollställa veckan”, som han säger. Efter att ha badat och suttit i 

arombastun känner han sig som en ny människa. Han utvärderar den gångna veckan för att 

lättare kunna gå vidare. Han vill inte ”samla problem i högar”. Klaras fritidssysselsättning är 

fäktning en eller två gånger i veckan och hon säger att det betyder väldigt mycket för henne. 

Hon får utlopp för aggressioner, hon får kondition och hon mår bra av det. Förutom 

fäktningen promenerar hon på helgerna. Det hjälper henne att ”rensa hjärnan”, som hon 

uttrycker det. Hon berättar så här om förändringen sedan hon började som bildlärare på sin 

nuvarande arbetsplats:  

”… Det här som man orkade innan man började här, att gå på stan en sväng, strosa på 
liksom, aktivera sig, umgås med människor på fritiden, nej… inte för mig. Det är säkert 
många som har umgänge och lever normalt men nej, jag känner det att det inte finns 
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utrymme för det. Det är hemskt alltså. Det blir kanske bättre ju längre man jobbar. Det 
är alltid jobbigast första året innan man har lärt känna alla elever…” 

 

Roos (2000) skriver att mjuka värden är förknippade med individens självuppfattning, 

självvärdering och identitetsbildning och att de avslöjar hur man är som person. Eva berättar 

att hon har stora behov av socialt umgänge och av det livslånga lärandet. Hon måste hela 

tiden uppdatera sina kunskaper. För Emma är familjen i centrum, hon har små barn. Edit vill 

skilja åt arbetslivet och fritiden. Viktor ägnar sin fritid åt familjen förutom en stund i veckan 

då han är för sig själv. Klara hade ett umgänge och sysslade med olika aktiviteter innan hon 

började på sitt nuvarande arbete, så hon är också en aktiv människa som just nu är påverkad 

negativt av sitt arbete. Förutom att fritiden är identitetsskapande (Berggren i Berggren, 2000) 

för informanterna ser jag att de tar ansvar för sina kroppar och för egen hälsa. Den nya 

kroppskulturen (Melucci, 1992) har väckt ökat självmedvetande hos informanterna. Ljusenius 

& Rydqvist (1999) pekar på att vi ofta går med stresspåslag men att vi inte får utlopp för kraft 

och energi så som stenåldersmänniskan gjorde. Informanternas berättelser om 

fritidssysselsättning, särskilt Klaras tyder på att de får utlopp för kraft och energi. 

 

Ohlsson (2001) beskriver att livet i det postindustriella samhället präglas av lärande både i 

arbetet och på fritiden. En sådan tendens kan utläsas också i mitt material genom lärarnas 

ständiga sökande efter kunskap, genom kurser som de aktivt söker sig till. Vidare skriver 

Ohlsson att de nya villkoren ökar trycket på människan att prestera, att vara tillgänglig och 

ständigt i läroprocessen. Men lärarnas berättelser tyder på att de gör det för sitt eget 

välbefinnande. Ohlsson nämner att fritiden slukas av begäran av kunskap och hårt arbete och 

att resultatet blir att man blir tvungen att välja bort värdefulla delar av livet som ger dåligt 

samvete och känslan av otillräcklighet. På den punkten kan jag säga att informanterna 

använder sig av lite olika strategier. Eva behöver inte välja bort något idag. Det har hon gjort 

när barnen var mindre och hon var ensam med dem. Edit klarar av både arbete, fritid och 

lärande och behöver inte välja bort något. Hon säger att hon klarar det därför att hon jobbar 

effektivt. Emma väljer bort att jobba hemma därför att hennes man är med barnen så hon 

känner sig inte otillräcklig. Viktor kan känna sig otillräcklig ibland men för det mesta klarar 

han av både arbete och har fritid. Han spenderar mycket tid med familjen men hinner göra sitt 

arbete också. Klara känner sig otillräcklig på jobbet och väljer bort det sociala livet därför att, 

som hon säger, hon inte orkar med det. Hennes fritid består av återhämtning och reparation av 

den psykiska och fysiska kraften.  
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 6.5 Balans i livet 
Vi har sett att informanterna är påverkade på olika sätt av sitt arbete. Det inverkar även på 

balansen mellan arbete och fritid. Eva och Edit anser att de har balans mellan arbete och 

fritid. Eva har lärt sig att hantera sitt arbete, hon har sänkt kraven. Hon är inte lika ambitiös 

och då hittar hon balansen. Edits personlighet hjälper henne att behålla balansen. Hon kan 

hålla distans till stress.  Hon anpassar kraven till situationen. Hon säger: 

”Man får ta det för vad det är, om man får uttrycka det kallt.” 
 

Emma känner att hon har obalans. Hon anser att arbetet tar för mycket tid idag. Hon stannar 

hellre en timme extra på jobbet än att tar med sig arbete hem så länge hennes man är 

hemmapappa. Innan när hon hämtade sin son hos dagmamman ville hon hem så fort som 

möjligt. Då tog hon med sig arbetet hem och jobbade när sonen hade somnat. Hon sätter 

familjen före arbetet och anser att det är angeläget att man följer det som känns viktigt. Därför 

planerar hon att gå ner till 80 % arbete till hösten för att kunna vara mer med sina barn. Hon 

är lite kluven eftersom hon har blivit varnad av arbetskamrater att hon kommer att göra 

samma arbete som hon gör idag med mindre betalt. Viktor har balans periodvis. Har han 

bekymmer av något slag då tappar han balansen helt, tycker han. Orsaken till detta är enligt 

honom att han arbetar med människor:  

”Om man jobbar med maskiner då är det väldigt lätt att koppla bort. Det är känslorna, 
psyket som jobbar hela tiden om man har problem. Om man är glad då blir det riktigt 
lyft för fritiden. Man njuter av fritiden och då kan man koppla bort arbetet.” 
 

Bland informanterna är det Klara som har det största bekymret kring balansen. Hennes krav 

och mål på sitt arbete, arbetssituationen och hennes ambition bidrar till att hon inte mår bra.  

När jag ställde frågan till henne om balans mellan arbetet och fritiden sa hon:  

”Oj… 80 % arbete, 20 % fritid. Det är ingen balans. … Nej, jag tycker inte det. … Inte 
om jag ska slå ut det på det stora hela hur man… alltså det går så mycket energi. Man 
ger så mycket av sig själv till ungarna i skolan. Och det är så roligt, samtidigt. Men det 
tar enormt på krafterna.” 

 

Edit poängterar att det är viktigt för henne att hålla isär arbetsliv och privatliv. Hon har 

berättat ovan att hon inte har anlag för att vara stressad. Eva har berättat att hon har hittat 

sättet som gör att hon också känner balans idag. Det har hon lärt sig genom sin erfarenhet. 

Emma säger att hon inte har balans, att arbetet tar över. När hon arbetar tar hennes man hand 

om barnen. Det gör att hon finner ro i kroppen, säger hon själv. Av Viktors berättelse att 

döma kan man skönja att han har periodvis obalans. Med Meluccis (1992) begrepp skulle 
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man kunna säga att det finns stora motsättningar mellan hans inre tid och den sociala tiden. 

Viktor har genom badet hittat ett bra sätt att återfå balansen. Klaras obalans beror på att hon 

har svårt att släppa den sociala tiden, det vill säga arbetet när hon lämnar det fysiskt. Hon 

kanske behöver skaffa sig mer erfarenhet och sänka sina krav lite, liksom Eva, för att finna 

mer harmoni mellan den sociala tiden och den inre tiden, eftersom det är en avgörande faktor 

för personen att få balans i det sociala livet som helhet.   

 

7. Slutdiskussion 
Lärarna har berättat att klimatet på skolan har blivit hårdare under senare år. De har fått nya 

arbetsuppgifter som gör att de har mindre tid till det pedagogiska arbetet. Barnen har blivit 

otrygga, tycker lärarna och det gör arbetet mer betungande. Det som känns mest negativt med 

förändringarna är att lärarna har fått arbetstidsreglering. Det mest positiva för lärarna är 

friheten i att kunna utforma lektionerna. För informanterna är det viktigt att uppdatera sina 

kunskaper och de poängterar att de gör det för egen skull. Lärarna saknar ledningens stöd och 

insatser för välbefinnande. Lärarna har sagt att de ofta känner sig stressade. De som har 

längre erfarenhet i yrket klarar av stressen bättre än de med mindre erfarenhet. De flesta har 

någorlunda balans mellan sitt arbete och sin fritid. Fritiden nyttjar lärarna på olika sätt 

beroende på bland annat på hur de är påverkade av sitt arbete men för alla är det en arena där 

de kopplar bort arbetslivets alla måsten.  

 
Förändringar i det komplexa samhället beskriver Melucci (1992) som konfliktfyllda och 

förklarar att det karakteriseras av osäkerhet som påverkar både individen och samhället. 

Dessa förändringar påverkar individen, i mitt fall lärarna så att de känner sig hemlösa. 

Hemlösheten uttrycks i att lärarna inte känner igen sig i sin egen lärarroll. När de får nya 

arbetsuppgifter och arbetsförhållandena förändras är de tvungna att bygga om och upp sin 

läraridentitet på nytt för att passa in i det komplexa samhället. Det gör de bland annat genom 

den ständiga uppdateringen av sina kunskaper. Lärarna har berättat att eleverna inte är 

uthålliga, de behöver hela tiden få stimulans. En av informanterna förklarade att de nyligen 

hade varit på en föreläsning där temat var elevernas uthållighet. 

 

Det kan bli stora motsättningar hos människan mellan den sociala tidens tvång och den inre 

tiden, menar Melucci (1992). Det uppstår en spänning som kontrolleras på samhällsnivå 

bland annat via konst, lek och myter. På individnivå sammanförs dessa kontraster bland annat 
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genom sömn, fantasi och kärlek. När man inte klarar av att lösa upp spänningarna visar det 

sig i form av sjukdom. Studien visar att lärarna hanterar detta på olika sätt.  

 

Arbetet påverkar lärarna mycket men på olika sätt.  

Alla lärare känner stress men har olika lösningar på stresshantering. Edit och Eva som har 

mycket erfarenhet klarar bättre av stressituationerna än de som inte har lika mycket 

erfarenhet. Erfarenheten gör dem självsäkra, de sänker sina krav och delar medvetet på arbete 

och fritid. På fritiden ser de till att koppla bort sitt arbete helt. Emma och Viktor är sysselsatta 

på sin fritid med aktiviteter som hjälper de att ladda upp energin. De kopplar bort arbetet 

genom sina fritidssysslor och de koncentrerar sig på sin familj när de inte arbetar. Klara har 

inte lyckats att skilja åt sitt arbete och sin fritid helt. Arbetet påverkar henne både psykiskt 

och fysiskt så pass mycket att hon inte kan koppla bort helt sitt arbete på fritiden och hinner 

inte återställa sig innan nästa arbetspass påbörjar. Med Meluccis (1992) resonemang om 

social tid och inre tid kan vi se att hos Klara är den sociala tiden dominerande över hennes 

inre tid. Det skapar obalans. Lärarnas olika lösningar på stresshantering påminner om vad 

Melucci (1992) skriver om det komplexa samhället. Individerna har nya krav på sig som de 

får lösa på egen hand. 

 

Informanterna har olika mycket av det som vi kallar balans i livet.  Eva och Edit har funnit 

balans mellan arbete och fritid. Viktor känner att han har balans periodvis och Emma tycker 

att hon inte har det nu men hon hoppas att hon ska finna det till höstterminen 04 då hon 

kommer att jobba 80 % tjänst. Klara upplever obalans. Meluccis (1992) beskriver att 

lättflytande övergång mellan social tid och inre tid är en av de viktigaste förutsättningarna för 

personlig balans. De flesta lärare visar att de får balans, det vill säga utlopp för sina 

stresspåslag genom sina fritidsaktiviteter. De berättar själva att de upplever en sorts rensning 

av kroppen och av tankarna genom dessa fritidsaktiviteter som de utövar.  

 

Jag finner att fritiden har olika betydelse för informanterna. För Klara är den nödvändig för 

att orka med vardagen. För Emma är det viktigt att ha ett familjeliv och att kunna utöva 

fritidssysslor som hon mår bra av. För Viktor är fritiden viktig för att vara med sin familj och 

vänner men även för att göra de sysslor han mår bra av. För Edits del är det viktigt att ha en 

klar gräns mellan arbete och fritid, för att kunna ha ett privatliv och ett arbetsliv. För Eva är 

fritiden betydelsefull för att umgås med sina närmaste och för att utöva de aktiviteter som hon 

tycker om. Lärarna åskådliggör genom sina fritidssysslor att de tar eget ansvar för sina 
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kroppar och arbetar aktivt på att få utlopp för det samlade stresspåslaget. Melucci (1992) 

beskriver att splittringen i det komplexa samhället, bördan som skapar stora spänningar i 

människan gör att det växer fram en ny kroppskultur. Människan har blivit medveten om sin 

kropp och kroppen har blivit ett identitetsobjekt. 

 

Slutord 

Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna anpassar sig olika till det komplexa samhällets nya 

krav. Människan är olik till naturen och för att använda Freuds ord, klarar av 

aggressionsdriften mellan jaget och överjaget på olika sätt. Lärarnas fritid är en viktig arena 

där de får möjlighet att på olika sätt tillfredställa sina behov för att känna välbefinnande.  

 

Att många elever blir drabbade när lärare mår dåligt bör vara alarmerande för politikerna som 

bestämmer om besparingarna inom skolan, anser jag. Studien visar att mycket av samhällets 

problem läggs på individen idag. Vi får betala det priset för att vi kanske vill få tillbaka den 

smula lyckomöjligheter som vi bytte ut mot en smula trygghet, som Freud (1983) uttryckte 

det. 

 

I framtiden skulle jag gärna undersöka i vilken utsträckning organisationen, kön och 

familjeförhållanden påverkar lärarna i deras arbete. Jag skulle även vilja ta reda på hur 

lärarutbildningen anpassas till de nya kraven i skolan. Ett elevperspektiv på skolan hade 

också varit intressant att belysa. Hur upplever eleverna skolan idag och vad tycker de om 

den?  

 

För att få välbefinnande och balans i livet behöver vi kanske ändra på vår livsstil genom en ny 

livsfilosofi. I projektet som gjordes av Arbetslivsinstitutet (www.arbetslivsinstitutet.se) lever 

intervjupersonerna som italienaren Franciscus av Assisi, grundaren till franciskanorden år 

1210 har uttryckt sitt utnyttjande av kärleken för realiserande av lustprincipen, lyckokänslan:  

”Giv mig kraft att förändra det som går, ro att acceptera det jag ej kan förändra och 
visdom nog att förstå skillnaden mellan de två.” 
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9. Bilagor 
Intervjuguide                Bilaga nr 1 

Allmänt  

Om intervjupersonen 

Intervjupersonens familjeförhållanden 

 

Frågor angående arbete 

Vägen till läraryrket 

Erfarenhet 

Arbetets omfattning - Arbetssituation 

Intervjupersonens mål och krav på arbetet 

Bra och mindre bra med intervjupersonens arbete 

Intervjupersonens påverkan på sitt arbete 

Arbetes påverkan på intervjupersonen 

Intervjupersonens syn på läraryrkets framtid  

 

Frågor angående välbefinnandet på jobbet 

Intervjupersonens tankar om sitt arbete 

Hur trivs intervjupersonen på sitt arbete 

Kontakt med arbetskamraterna  

Aktiviteter som medverkar till sammanhållningen mellan arbetskamrater 

Ledningens arbete för intervjupersonernas välbefinnande 

Arbete – välbefinnande – livskvalitet 

 

Frågor angående fritid 

Intervjupersonens fritid 

Fritidsaktiviteter 

Fritidsaktiviteters påverkan på intervjupersonen 

 

Förhållande mellan arbete och fritid 

Hur klarar intervjupersonen av balansen mellan arbete fritid 

Intervjupersonens förhållande mellan arbete och fritid 

Vikten av balans i livet 


