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1 INLEDNING 

 

Stora krav ställs på oss hela tiden från olika håll. Man borde ha en framgångsrik karriär, mångsidiga in-

tressen och därtill tid för familj och vänner. Det är också viktigt att man sköter sin hälsa och välfärd. Det är 

inte ett under att man blir trött. Alla människor har faktiskt gränsen för sin ork. Stressen och utbrändheten 

påverkar många människor idag. Undersökningar visar att utbrändhet är relativt vanlig i Finland när man 

jämför med andra länder. Allt flera människor känner sig trötta och stressade på arbetet, och utbrändheten 

blir allt vanligare varje år. Många upplever att kraven i arbetslivet har blivit större än förmåga och resurser. 

Utan tvivel påverkar allt detta vår hälsa. 

 

Jag blev intresserad av arbetsrelaterad stress och utbrändhet när jag läste en nyhet på Keskisuomalainen 

(Kauhanen 20.3.2011 [www]) som berättade att var femte nya lärare byter bransch bara ett par år efter 

man har blivit färdig. Som blivande lärare känns siffran bekymrade. Enligt Keskisuomalainen var utmattning 

en av de viktigaste orsakerna till att byta bransch. Arbetet upplevs för krävande och ångestfullt. Jag vill stu-

dera stress och utbrändhet eftersom jag tror att jag kan ha nytta av det. Möjligen kan jag undersöka mina 

egna handlingar och handlingssätt för att förhindra att bli utbränd någon gång i framtiden. Därtill vill jag 

iaktta mina medmänniskor och förhoppningsvis hjälpa dem om jag märker symptom på utbrändhet. Enligt 

min åsikt är kunskaper om stress och utbrändhet alltid nyttiga för alla. 

 

Fast diskussion om stress och utbrändhet har ökat är de siffror som statistiker visar sorgliga. Det är nyttigt 

att känna igen faser i, symptom på och orsaker till utbrändhet. Med kunskap i stress och utbrändhet kan 

man iaktta både sig själv och sin omgivning. Den möjliggör både förebyggandet och diagnostiseringen i ett 

tidigt skede. Med kunskap kan man också få råd i och anvisning för hur man kan sköta sig själv och orka 

bättre i arbetet. Vi borde uppskatta vår hälsa och välfärd och ta dessa nya folksjukdomar på allvar. Man 

borde inte underskatta eller negligera vare sig stress eller utbrändhet eftersom det kan ha tråkiga kon-

sekvenser både för stressade och utbrända men också för samhället. 

 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att förstå bättre företeelserna stress och utbrändhet. Eftersom stressen 

och utbrändheten är aktuella frågor som påverkar många lärare idag vill jag koncentrera min undersökning 

på lärare och i synnerhet på svensklärare. Jag studerar hur svensklärare orkar i arbetet och vilka faktorer 

som påverkar det. Dessutom undersöker jag vilka strategier lärare har för att förebygga och behandla stress 

och utbrändhet.  
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I undersökningen tar jag också i beaktande några aktuella frågor som kan utsätta särskilt svensklärare för ut-

brändhet. Sådana är bland annat frågor som gäller aktuella skolförnyelser och -förändringar samt svenska 

språkets status i finska skolor. Därtill är omständigheter gynnsamma för läraren att bli utbränd eftersom lä-

raryrket kräver mycket arbete hemma efter en arbetsdag. Att hitta gränsen mellan arbetstid och fritid är inte 

en självklarhet eftersom lärare inte har fasta arbetstider och största delen av arbetet görs utanför lektionerna. 

 

 

1.2 Material och metod 

 

För att samla in material gjorde jag en enkätundersökning för svensklärare i Finland. Jag utarbetade en pre-

liminär enkät på våren 2012 och gav den åt mina seminariekurskamrater som gav mig några förbättringsför-

slag. Efter det skickade jag den slutgiltiga enkäten (se bilaga 1) till sekreterare av Suomen ruotsinopettajat ry 

(SRO). Hon förmedlade enkäten till deras e-postlista den 10 februari 2012. Jag kan inte vara säker på hur 

många lärare som mottog enkäten men jag fick 84 svar av lärare i olika åldrar och runtom i Finland (se bilaga 2). 

 

Enkäten består av 23 frågor och den innehåller både öppna och slutna frågor. De slutna frågorna betyder 

till exempel frågor där man måste värdera företeelser med en bestämd skala. Däremot betyder de öppna 

frågorna att informanten får svara på frågan eller motivera sitt svar med egna ord.  

 

Utöver mitt eget material finns det mycket litteratur om stress och utbrändhet. De flesta böcker som jag 

använder behandlar stress och utbrändhet i allmänhet men det finns också några böcker som behandlar 

stress och utbrändhet särskilt ur lärarens synvinkel. 

 

Stress och utbrändhet samt ork bland svensklärare är ganska outforskad områden i Finland. Det finns ändå en 

intressant undersökning Työuupumus Suomen työikäisellä väestöllä (Kalimo & Toppinen, 1997) som under-

söker utbrändhet bland finsk befolkning i arbetsför ålder. Psykologerna Raija Kalimo och Salla Toppinen har 

verkat mycket inom arbetshälsan. De gjorde undersökningen för att ta reda på utbrändhets förekomst och 

allvarlighet bland finsk befolkning i arbetsför ålder. 3 300 personer deltog i undersökningen och som resultat 

uppdagades det att utbrändhet är en ännu vanligare företeelse än vad man hade förväntat. Undersökningen 

är väldigt intresseväckande och den bekräftar min uppfattning att man borde ta utbrändhet på allvar. 

 

Metoder som jag kommer att använda i min undersökning är både kvantitativa och kvalitativa. Den kvan-

titativa metoden grundar sig på räknebara uppgifter medan den kvalitativa metoden undersöker svaren på 

en djupare nivå. Jag använder kvantitativ metod när jag räknar till exempel procenttal eller medeltal av 

informanternas svar. Däremot använder jag kvalitativ metod när jag granskar närmare informanternas svar 

och motiveringar för öppna frågor. Således är denna undersökning både beskrivande och förklarande. 
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2 STRESS OCH UTBRÄNDHET – FOLKSJUKDOMARNA AV IDAG 

 

I denna del behandlar jag arbetsrelaterad stress och utbrändhet i fyra olika delar. Först definierar jag de 

centrala begreppen stress och utbrändhet. Sedan presenterar jag faser i och symptom på utbrändhet. Där-

efter är det viktigt att granska olika orsaker som kan leda till utbrändhet och till slut redogöra för olika stra-

tegier för att förebygga och behandla utbrändhet. 

 

Rubriken för denna del kommer från verket Utbrändhet: Den nya folksjukdomen: orsaker, förebyggande 

åtgärder, behandling (2003). Verket är en av de källor som jag använder mest i denna undersökning.      

Prästen Martin Krauklis och läkaren Ola Schenström behandlar utbrändhet brett och tydligt i sitt verk.    

Verket ger en omfattande bild av utbrändhet; den berör allt från definitioner till behandlig av utbrändhet. 

 

 

2.1 Definitioner av de centrala begreppen 

 

Man borde komma ihåg att alla människor är olika. Det är ytterst viktigt att lära sig känna och kontrollera 

sin egen handling. Alla begrepp som handlar människans psykiska tillstånd är relativa. Till exempel trött-

heten kan vara av många och varierande slag. Det är inte lätt att bestämma vem som kan definieras som 

sjuk och vem som frisk. (Kääriäinen 1994, 5) 

 

Begrepp som stress och utbrändhet fick stor uppmärksamhet under 1990-talet. Enligt psykologen Perski är 

det inte ändå tecken på en modefluga utan den återspeglar snarare förändringar i både arbetslivet och 

samhället. De här olika förändringarna påverkar också vår hälsa. Många upplever att kraven i arbetslivet 

har blivit större än förmågan och resurserna. Det syns mest i den offentliga sektorn och särskilt bland lärare 

och vårdpersonal. Samtidigt som resurserna har minskat har arbetsbördan ökat. (Perski 2000, 35–36) 

 

Det är viktigt att skilja mellan att vara stressad och vara utbränd. Utbrändheten är inte något kortvarigt 

tillstånd utan den kommer småningom och gradvis, ofta som en följd av stress som har pågått länge. Alla 

människor som är stressade blir naturligtvis inte utbrända. (Burell 2000, 67) Fast stressen inte alltid leder 

till sjukdom, minskar den i alla fall välbefinnande (Krauklis & Schenström 2003, 64). 

 

 

2.1.1 Stress 

 

Stressen har alltid funnits, men arbetslivets snabba förändringar har lett till helt nya krav. Man måste vara 

uppdaterad på det senaste och anpassa sig till ständigt nya förutsättningar. Det utvecklas en obalans     
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mellan krav och förmåga. Om man inte behandlar sin arbetsrelaterade stress kan den leda till utbrändhet.  

(Kalimo & Toppinen 1997, 8; Leander 2000, 4) 

 

Många tror att man borde undvika stress för att hålla sig frisk. Stressen kan ändå vara antingen positiv eller 

negativ. Utan stress skulle man inte ens leva. I själva verket behöver man positiv stress för att orka arbeta 

och överträffa sig själv. När man är stressad använder man sådana krafter som man inte vanligen använder. 

Om man kan kontrollera sin stress kan den förbättra bland annat beredskap och prestationsförmåga.  

Stressen väcker stimulation som förhindrar långtråkighet. På grund av positiv stress blir man inte för led vid 

arbetet. (Vartiovaara 1996, 53, 87, 127; Koivisto 2001, 146) 

 

Givetvis är det viktigt att i god tid känna igen varningssignaler om negativ stress. Man talar om negativ 

stress om den blir långvarig och okontrollerbar. Långvarig stress betyder att man är i ett sorts alarmtillstånd 

på både fysisk och psykisk nivå. (Vartiovaara 2010, 87; Koivisto 2001, 146) 

 

Figur 1 skildrar relationen mellan stress och prestationsförmåga. I figuren kan man se tre olika områden: 

långtråkighet, idealområde och alarmtillstånd eller så kallat paniktillstånd. Idealområdet är naturligtvis det 

område som man borde sträva efter. (Vartiovaara 1996, 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Relationen mellan stress och prestationsförmåga (Vartiovaara 1996, 48) (min översättning) 

 
 
Både stressen och utbrändheten uppstår i samspelet mellan individ och omgivning. Individens förmåga att 

klara av påfrestningar blir viktig när han är stressad. Den ena förlägger ansvaret hos öde eller yttre omstän-

digheter men den andra anser att det är individen själv som är ansvarig för sitt liv. Hur som helst kan man 

ändå alltid förbättra sitt sätt att klara av olika påfrestningar. (Theorell 2000, 14) 
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Om stressen får pågå länge och man inte får möjligheten att återhämta sig, kan den ha många olika följder. 

Typiska medicinska följder är huvudvärk, magont och värk i muskler och leder. Undersökningar visar att den 

långvariga stressen också har ett klart samband med många allvarliga sjukdomar. Därtill ökar den långvariga 

stressen risken för hjärtinfarkt. (Sherman 1997, 16; Leander 2000, 4–5) 

 

Stressen kan ha också många psykiska och sociala följder. Stressen minskar kreativiteten och prestations-

förmågan. Samtidigt blir man också trött och mindre serviceinriktad. (Leander 2000, 4–5) När individen 

känner att påfrestningarna är övermäktiga blir han passiv och nedstämd. Självförtroendet sjunker och man 

kan hamna i en ond spiral av negativa tankar. Man känner sig maktlös och livet upplevs meningslöst. Man 

orkar inte ta initiativ eftersom man inte ser någon idé att göra något. (Burell 2000, 59)  

 

Läkaren Vartiovaara påpekar att det är klart att om man känner sig stressad hela tiden kan man inte vara 

sig själv. Man förändrar sig både fysiskt och psykiskt. När man är för stressad blir man vanligen väldigt käns-

lig och eventuellt blir man deprimerad och till och med paranoid. Stämningen kan variera från raseri till 

hysteriskt skratt både hemma och på arbetsplats. (Vartiovaara 2010, 98, 103) 

 

Stressen är så vanlig i dagens liv att man inte ens märker den innan man har en sällsynt stund att bara 

slappna av. Några stressfaktorer kan man lära sig undvika men man kan inte påverka allt. Det är viktigt att 

lära sig känna igen vad man kan påverka och vad inte. Annars kan det kännas att man slåss mot väder-

kvarnar. I stället är det vettigt att koncentrera sina resurser och krafter på ett rätt sätt. Ytterligare borde 

man lära sig känna igen när positiv stress förändras till negativ. (Sherman 1999, 11, 15) 

 

 

2.1.2 Utbrändhet 

 

Utbrändheten utvecklas under flera år, således är det fråga om en process. Det är svårt eller till och med 

omöjligt att skilja olika faktorer som leder till utbrändhet hos enskilda människor. (Kalimo & Toppinen 1997, 

10) Utbrändheten är ett allvarligare tillstånd än en vanlig trötthet eller ett vardagligt missnöje mot arbetet 

eller livet (Vartiovaara 1996, 43). Utbrändheten är inte samma sak som en temporär utmattning eller be-

lastning även om sådana känslor kan vara de första symptomen på utbrändhet (Cherniss 1983, 20). 

 

När man använder sina psykiska krafter mer än vad man verkligen har blir man psykiskt trött. Tröttheten 

kan vara mångskiftande och varierande men den påverkar individens arbetsprestation på både kvalitativt 

och kvantitativt sätt. Olika slags arbeten anstränger individens psykiska krafter på olikt sätt. Till exempel 

beslutsfattande, ett känslomässigt förhållande till arbetet, ansvar, snabba reaktioner, konflikter, fientlighet 

och avund, förändringar, förutsättningar, konkurrens och socialt umgänge är faktorer som är ansträngande 
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i arbetet. Var och en har också olika slags psykiska kunskaper och färdigheter att möta de olika ansträng-

ningarna. (Kääriäinen 1994, 6–7) 

 

Psykologen Kääriäinen påminner att den psykiska tröttheten inte alltid syns utåt.  Den psykiska tröttheten 

utvecklas småningom och det tar tid att återhämta sig. När tröttheten blir utmanande kan den riskera ens 

arbetsförmåga och därför är förebyggandet viktigt. Förebyggandet höjer både arbets- och livskvaliteten.   

(Kääriäinen 1994, 18) 

 

Utbrändheten är ett försåtligt syndrom. Dagens arbetsmiljöer skapar utmärka möjligheter för utbrändhet 

att utveckla och alla arbetare är potentiella offer. Helhetsbetonad trötthet, cyniska attityder mot arbetet 

och försämrad professionell självkänsla är faktorer som är kännetecknande för utbrändhet. (Kalimo &   

Toppinen 1997, 8) 

 

Det är normalt att man känner sig trött efter arbetsdagen men den normala tröttheten går förbi när man 

har vilat och sovit. Således skulle den vanliga vilotiden räcka till att återhämta sig från den vanliga trött-

heten. (Heiske 1997, 191; Koivisto 2001, 147). När det gäller utbrändhet är en stark och långvarig trötthet 

en central bidragande faktor. Man kan tala om helhetsbetonad trötthet när man känner sig trött hela tiden 

och i alla situationer, således är tröttheten inte förknippad med enskilda belastningar. Daglig vila, fritid eller 

inte ens semester räcker att man kan återhämta sig från helhetsbetonad trötthet. (Kalimo & Toppinen 

1997, 9) 

 

Emotionella ansträngningar är mer typiska för utbrändhet än den fysiska tröttheten. Man är trött på en 

psykisk nivå och känner sig otillräcklig. Prestations- och koncentrationsförmågan har blivit sämre och man 

känner sig hjälplös även med sådana uppgifter som man inte skulle ha några problem med när man är frisk. 

En utbränd person kan ha negativa attityder och beteende mot likar. Småningom känner en utbränd person 

sig främmande för sig själv och hela situationen upplevs som hopplös och deprimerande. (Vartiovaara 

1996, 34; Heiske 1997, 193) 

 

En utbränd person förändras och blir cynisk. Detta syns till exempel som brist på arbetsglädje. En utbränd 

person är osäker och ifrågasätter hela sitt arbete och arbetets meningsfullhet. Man blir känslokall och till-

bakadragen. Detta framgår i synnerhet när man arbetar med mänskliga relationer. (Kalimo & Toppinen 

1997, 9) 

 

Det är också vanligt att en utbränd person har en försämrad professionell självkänsla. Detta betyder att 

man är rädd för att inte klara av sitt arbete och att man inte kan kontrollera sitt arbete. Man känner att 
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man tidigare har varit mer kompetent och framgångsrik med sitt arbete. Man känner sig helt enkelt sämre 

än tidigare. (Kalimo & Toppinen 1997, 9) 

 

Helhetsbetonad trötthet, cynism och försämrad professionell självkänsla är faktorer som skiljer utbränd-

heten från andra stressrelaterade syndrom. Som figur 2 skildrar är utbrändheten ett tredimensionellt    

syndrom. (Kalimo & Toppinen 1997, 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Utbrändhet är ett tredimensionellt syndrom (Kalimo & Toppinen 1997, 9) (min översättning) 
 

 

Eftersom utbrändheten är ett syndrom som orsakas av en långvarig stress har utbrända personer också 

olika slags psykiska och fysiska symptom. Man kan till exempel bli irriterad, missnöjd och ångestfull. Också 

sömnstörningar, fysiska smärtor och organismens dysfunktioner är vanliga symptom på utbrändhet. Under-

sökningar visar att den helhetsbetonade tröttheten ändå är det vanligaste symptomet hos utbrända     

människor. (Kalimo & Toppinen 1997, 9, 16) 

 

Enligt Vartiovaara, som är läkare och specialist i psykiatrin, finns det tre olika känslotillstånd som är mycket 

vanliga när det är fråga om utbrändhet.  

1. UTMATTNING. Man är kraftlös och känner sig trött och tom. Tröttheten kan också vara fysisk men 

vanligen är den psykisk och emotionell. Man blir känslokall och bryr sig inte om andra. Jämväl för-

svinner livsglädje och intresse. 

2. PERSONLIGHETSFÖRÄNDRING. Man har negativa attityder mot andra människor. Man kan bete sig 

olämpligt i olika situationer och blir lätt irriterad. Man anser att världen är mörk och förväntar inte 

något positivt från andra. Man känner sig irreal och främmande för sig själv. Någonting har ändrats. 
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3. NEGATIVT STÄLLNINGSTAGANDE. Man har bara negativa tankar om sig själv och om andra män-

niskor. Man är deprimerad och tillbakadragen. Man har också en dålig självkänsla och jagbild. 

(Vartiovaara 1996, 30–31, 34) 

 

Enligt Cherniss är utbrändheten en konsekvens av en intolerabel arbetssituation. Processen börjar när man 

upplever en sådan stress och belastning att en normal problemlösning inte räcker. (Cherniss 1983, 18) Ut-

brändheten är ändå inte något oåterkalleligt tillstånd. Man kan se utbrändhet till och med som en tillväxt-

fas i människans liv. Genom utbrändhet kan man göra avgörande förändringar i sitt liv och den kan leda till 

mer balanserat och till och med lyckligare liv. (Vartiovaara 1996, 20) 

 

 

2.2 Faser i och symptom på utbrändhet 

 

Faser i och symptom på utbrändhet varierar mellan människor. De kan variera både på kvalitativt och  

kvantitativt sätt. Bland annat kan människans livssituation och fysiska tillstånd påverka hurdana symptom 

hon har. (Kääriäinen 1994, 8) Det är viktigt att känna igen symptomen på utbrändhet. Man kan iaktta både 

sig själv och sin omgivning. Iakttaganden möjliggör intervention i ett tidigt skede. (Sihvonen 1996, 33) 

 

 

2.2.1 Faser i utbrändhet 

 

Överläkaren Adler påpekar att utbrändheten inte är något som uppstår plötsligt. I stället är det fråga om en 

process där en engagerad arbetare har hamnat i en alltför svår arbetssituation. Återkommande ansträng-

ningar och belastningar tär på arbetarens krafter och gradvis uppkommer symptomen på utbrändhet.   

(Adler 2001, 4 [www]) 

 

Enligt Sihvonen finns det tre olika faser i utbrändhet. Den första fasen heter alarmfas. Utgångspunkten för 

utbrändhet kan vara konflikt mellan arbetets krav och arbetares kunskaper. Andra faktorer som kan följa 

utbrändhet är till exempel orimlig arbetsmängd, obehandlade konflikter, dåliga mänskliga relationer eller 

missbruket av makt. I alarmfas försöker man nå de omöjliga kraven. Han anstränger sig och använder alla 

sina krafter. Man går på högvarv. Den andra fasen är så kallad ansträngningsfas. Då arbetar man övertid 

och använder sin fritid för arbetet. Småningom blir man trött, irriterad och fientlig.  Den tredje fasen heter 

utmattningsfas. I denna fas är det vanligt att beteende och attityder förändras. Man kan bli flegmatisk och 

känslokall. Det är vanligt att arbetskamrater börjar undvika den utbrända på grund av dessa förändringar. 

(Sihvonen 1996, 26) 
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Den långvariga utbrändheten är ett allvarligt syndrom som påverkar oundvikligen människans välfärd och 

hälsotillstånd. En utbränd person känner sig väldigt trött och cynisk och man har förlorat sin självkänsla. 

Givetvis tappar man energi om man lever under kraftig fysisk och psykisk spänning. Utöver sömnstörningar 

finns det olika slags fysiska symptom på utbrändhet. Man kan bland annat ha ökad smärtkänslighet, infek-

tionskänslighet och muskelspänningar. Olika slags symptom på mage och hjärtkärlsystem är också vanliga. 

(Kalimo & Toppinen 1997, 15, 36; Perski 2000, 41) Eftersom tröttheten vanligen är det första tecknet på 

utbrändhet borde man ta den på allvar från första början (Burell 2000, 57).   

 

Därtill finns det också kognitiva symptom på utbrändhet. Kognitiva symptom förorsakas av vår organism 

som under utmattning försöker reducera allting som inte är nödvändigt för att överleva. Ett av de viktigaste 

kognitiva symptomen är minnesstörningar. Det blir svårt att komma åt saker och lägga saker på minnet. 

Man blir tankspridd och naturligtvis blir också inlärningen svårt. På grund av detta känner man sig dum och 

hjälplös. (Kääriäinen 1994, 8–9) Man kan också ha koncentrationsproblem och det kan kännas omöjligt att 

till exempel läsa en längre artikel. Därtill kan en utbränd person känna sig överkänslig för ljud eller ljus. 

Vanligen försöker man dölja sina symptom eftersom man skäms. (Perski 2000, 41)  

 

Många utbrända anser att försvinnande av välbehaget är ett av de största symptomen. Livsglädjen för-

svinner och man känner sig inte engagerad. Arbete, intressen och psykosociala handlingar såsom ätande 

och sexualitet förlorar sina betydelser. (Sihvonen 1996, 35–36) När man är utbränd börjar allt kännas som 

ett tvång – också sådana saker som man tidigare har tyckt om. Känslan att man inte kan kontrollera sitt 

eget liv blir tilltagande. (Kääriäinen 1994, 15) Utbrändheten är en kris som leder till att man börjar tänka på 

sin tillvaro, sin levnadshistoria och vad livets betydelse egentligen är (Sihvonen 1996, 33). 

 

En utbränd person väljer hellre att vara passiv än aktiv. Man vill undvika ansvar och fly problem. Man vill 

inte möta utmaningar och ytterligare kan viljan att fly utvecklas till viljan att främja sig från livet. Eftersom 

man inte vill lösa sina problem tornar dem upp och småningom blir det omöjligt att överkomma situa-

tionen. (Sihvonen 1996, 34) 

 

Som det tidigare konstaterades (se avsnitt 2.1.2) är utbrändheten ett tredimensionellt syndrom. Helhets-

betonad trötthet, cynism och försämrad professionell självkänsla är faktorer som skiljer utbrändheten från 

andra stressrelaterade syndrom. Utöver de här tre faktorerna har utbrändheten också andra psykiska 

symptom. Man kan bli irriterad, missnöjd, ångestfull eller tillbakadragen. (Kalimo & Toppinen 1997, 9) En 

utbränd person kan också bli väldigt känslig och ha känsloutbrott. Man blir lätt stött och det kan vara     

jobbigt att ha en korrekt diskussion med en utbränd person. (Sihvonen 1996, 33) Det har också observerats 

att alkoholbruket och problemen med familjelivet ökar bland utbrända (Kalimo & Toppinen 1997, 15). 
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Skadliga känslor såsom frustration och fientlighet är tärande och man blir stressad ännu mer. Det skulle 

vara viktigt att tala med någon men en utbränd person gör det inte. Man vill inte avslöja sin svaghet. Man 

vill inte be om hjälp från andra utan hellre håller ihop sitt ytterskal. Det kan leda till att andra människor 

ber en om att göra allt mer eftersom man är så trägen. Till slut blir måttet rågat. (Vartiovaara 1996, 116) 

 

 

2.3 Orsaker till utbrändhet 

 

Utbrändheten är inte något modefenomen som är trendig just nu men går snabbt förbi utan den är en 

sjukdom som man borde ta på allvar. Det är viktigt att ta reda på orsaker till utbrändhet för att man kan 

igenkänna och förhindra den i tid. (Koivisto 2001, 12)  

 

Utbrändheten utvecklas så småningom och förstulet. I början syns det inte alltid utåt. (Kääriäinen 1994, 10) 

Eftersom utbrändheten är en lång utvecklingsprocess är det svårt att skilja enskilda orsaker till den (Kalimo 

& Toppinen 1997, 10, 12). Det är inte alltid enkelt att säga vems fel det är om man blir utbränd. Det finns 

både yttre och inre faktorer som samverkar. (Theorell 2000, 10) 

 

Roti, som är psykolog i arbetshälsovård, påpekar att det vanligen finns svårigheter och problem i flera sek-

torer i livet när man blir utbränd. Sällan är endast arbetet orsaken till utbrändhet. Till exempel kan man 

samtidigt ha problem i mänskliga relationer eller uppleva stora förändringar i livet. Det känns omöjligt att 

klara av de utmaningar som arbetet och hemmet ställer. (Roti 1999, 43) 

 

 

2.3.1 Gränsen mellan arbetstid och fritid 

 

Omständigheter är gynnsamma för utbrändhet när arbetstiden segar och gränsen mellan arbete och fritid 

blir skummare. En utbränd person glömmer sina egna behov och säger aldrig nej fast man borde vara    

självisk på ett sunt sätt. (Koivisto 2001, 171–173) Man blir trött och utbränd om man inte har fasta arbets-

tider och om man alltid tar arbeten hem med sig (Kalimo & Toppinen 1997, 22). Många är tillgängliga på 

kvällar, helger och under semester via e-post och mobiltelefon. Dessutom arbetar många hemifrån via  

datorn till och med utanför arbetstid. Hemmet borde vara källan till vila och återhämtning som det en gång 

var. Tystnad och eget lugn har blivit en bristvara. (Krauklis & Schenström 2003, 85) 

 

Brådskan är en känsla som är bekant för alla. En enkel definition av brådska är att man har för mycket att 

göra i förhållande till tid och resurser. En ständig brådska och otillräcklighetskänsla är vardagliga fenomen i 

arbetslivet. Det är vanligt att man inte kan kontrollera sin brådska, och kalendern är den som råder. En be-
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härskad brådska kan dock öka effektiviteten och målmedvetenheten. Däremot om brådskan blir oregerlig 

har den bara negativa följder. Atmosfären kärvar när man har brist på socialt stöd eftersom man inte har 

tid att diskutera med varandra. Den oregerliga brådskan påverkar också sömn. Man kan ha svårt att somna 

eller ha drömmar om arbetet. Det är en allvarlig signal för att man borde lugna sig. (Koivisto 2001, 85–86, 

88, 93–94) 

 

 

2.3.2 Arbetsomständigheter och arbetsgemenskap 

 

Arbetsomständigheter är en faktor som kan påverka utbrändhet. Det finns många orsaker som kan öka   

stressen på arbetsplatsen. Sådana är till exempel otrygghet, ständiga förändringar, låg känsla av delaktighet, 

dåligt ledarskap, brist på information och handledning, mål- och rollkonflikter och olösta problem. Nuförtiden 

är det också vanligt att man måste ta hand om många arbetsuppgifter under stor tidspress. (Leander 2000, 

54) Adler nämner att de välkända problem som är avgörande faktorer bakom utbrändhet är   

1) arbetaren har för stor arbetsbörda  

2) målsättningar och arbetsinstruktioner är otydliga och 

3) arbetaren har små möjligheter att påverka sitt eget arbete (Adler 2001, 5 [www]). 

 

Arbetskamrater kan spela en stor roll vid utbrändhet. De kan vara antingen en orsak till stress och utbränd-

het eller ett stöd som skyddar mot stress och utbrändhet. Förhållanden på arbetsplatsen kan påverka både 

effektivitet och hälsa. (Cartwright & Cooper 1997, 75) Om arbetsklimatet är dåligt är det sannolikt att man 

förlorar sin arbetsglädje. Man borde kunna tala öppet bland annat om problem och konflikter. Det är viktigt 

att få stöd, uppmuntran och godkännande på sin arbetsplats. (Suonio 1993, 148; Vilpa 1993, 153)  

 

En faktor som också kan bidra stress och utbrändhet på arbetsplats är ömsesidig konkurrens. Ömsesidig 

konkurrens betyder att man koncentrerar sig på vem som är bäst på någonting på arbetsplatsen även om 

man borde koncentrera sig på att stöda och uppmuntra varandra. Den påverkar väldigt negativt om man 

har brist på genuin konfidens och vänlighet. Det är dock bra att inse att det inte alltid är arbetskamraters 

fel. Om man är trött och utbränd kan man själv bete sig på ett ofördelaktigt sätt och det påverkar för-

hållanden på arbetsplatsen. (Vartiovaara 1996, 82) 

 

När det gäller trivsel på arbetsplatsen har föreståndaren en viktig roll (Vartiovaara 1996, 83). Det är centralt 

att man känner sig delaktig på arbetsplatsen till exempel i beslutsprocesser. Dessutom känner man sig del-

aktig när man får tillräcklig information om vad som händer i organisationen. (Theorell 2000, 23) Också 

brist på feedback kan bidra utbrändhet. Det är säkert att man förlorar sin arbetsmotivation om man aldrig 
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får feedback på arbetet man gör. (Vartiovaara 1996, 89) Feedbacken är ett bra sätt att visa att arbetarens 

insatser respekteras (Leander 2000, 8). 

 

Man borde också få en bra orientering om sitt arbete. För många hamnar i situation där man får inse att 

arbetet inte är sådant som man hade föreställt. Det känns att man är på fel plats vid fel tidpunkt. Man blir 

frustrerad och deprimerad. Ångesten kan leda till utbrändhet och till ett tvångsmässigt behov att fly för 

situationen. På grund av detta kan en bra orientering och handledning förhindra utbrändhet. (Vartiovaara 

1996, 87) 

 

 

2.3.3 Individuella faktorer 

 

Att lyssna på sig själv och sin organism är viktigt för att förebygga utbrändhet. Enligt psykologen Kääriäinen 

har alla sina egna psykiska och fysiska trösklar. När det gäller utbrändhet hör man till riskgruppen om man 

kräver för mycket av sig själv. Man kan bli utbränd om man kräver perfekta arbetsprestationer och klandrar 

strängt sig själv om man till exempel gör misstag eller glömmer någonting. En sådan person jämför sig själv 

med andra i synnerhet när man misslyckas. Man borde inte betrakta arbetet som mätare på människo-

värdet. Att lära sig tåla problem, konflikter och kompromisser är centralt.  Man borde inte oroa sig för saker 

som man inte kan påverka. (Kääriäinen 1994, 10)  

 

Enligt Koivisto ökar arbetstakten hela tiden och man gör för mycket arbete. Arbetslivet är fullt av brådska 

och förändringar. Man känner sig upptagen och ångestfull. Hela tiden borde man göra någonting och näs-

tan alla vet hur det känns att vara stressad. Koivisto påpekar att det är viktigt att man stannar och tänker på 

sina livsvärden. Man borde fråga sig själv om arbetet har för stor roll i livet. (Koivisto 2001, 186–187) Adler 

(2001, 4 [www]) betonar att det är de mest motiverade och engagerade som blir mest sannolikt utbrända. 

 

Om man är en perfektionist kan man inte se det man har faktiskt åstadkommit utan man ser bara det som 

fattas. Detta leder till en känsla av kronisk otillräcklighet. Man strävar efter att vara duktig hela tiden och 

blir sannolikt utnyttjad av omgivningen eftersom man aldrig säger nej. (Burell 2000, 58–59; Perski 2000, 45) 

 

Oftast känner man att det är en hederssak att klara av sina uppgifter. Det är en stor skam om man erkänner 

att man inte kan klara sig eller att man inte orkar. Det är vanligt att man tar kontakt med läkare först när 

man redan är utbränd. Då är det svårt och tidskrävande att återhämta sig. (Koivisto 2001, 170) Det har 

sagts att utbrändheten är en sjukdom av flitiga och ambitiösa människor. En lat person blir inte stressad 

eller utbränd. (Sihvonen 1996, 25) 
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Om arbetet är det enda innehållet i livet blir man utsatt till utbrändhet. Arbetsrelaterade besvikelser upp-

levs väldigt tunga när arbetet är det viktigaste i livet. Därför anstränger man sig kontinuerligt mer och mer 

när prestationsförmågan blir sämre. Det utvecklas en ond cirkel. Man blir så trött att man inte kan avgöra 

sin egen situation. (Heiske 1997, 193) 

 

Utöver plikttrogna, flitiga och ambitiösa människor hör också empatiska människor till riskgruppen. Em-

patiska människor har förmågan att notera andra människor och deras behov. Man har en stor vilja att 

hjälpa andra. En empatisk person vill vara allsmäktig och förståelsefull. Man lever sig medvetet in i någon 

annans liv. Ändå är alla ansvariga för sitt eget liv och välbefinnande. (Koivisto 2001, 168) 

 

Sihvonen konstaterar att kön och ålder är också individuella faktorer som kan påverka utbrändhet. Unga 

arbetare är mer utsatta för utbrändhet än gamla. Unga är oerfarna och sårbara. Därtill har unga oftast ir-

reala ideal och förväntningar. Med åldern blir man mer erfaren och mogen. (Sihvonen 1996, 25) En erfaren 

arbetare använder sina krafter förnuftigare och mer ekonomiskt (Ojanen 1993, 109). 

 

Sihvonen berättar även att kvinnor blir oftare utbrända än män. Kvinnor kan ändå tala om sina känslor och 

svårigheter mer öppet än män. Skillnaderna mellan kön kan bero på olika orsaker. Arbetet är till exempel 

fördelat ojämnt mellan könen både på arbetsplatsen och hemma. (Sihvonen 1996, 25) Kvinnor gör ofta mer 

obetalt och osynligt arbete. Kvinnor är till exempel vanligen ansvariga för barnskötseln och hushållningen. 

På grund av detta har kvinnor längre arbetstid samtidigt som de har mindre fritid för återhämtning. (Orth-

Gomér 2000, 28) 

 

 

2.4 Att förebygga och behandla utbrändhet 

 

Eftersom vägen till utbrändhet är lång är också vägen tillbaka vanligen väldigt tidskrävande (Krauklis & 

Schenström 2003, 129). Individens förmåga att klara och hantera påfrestningar spelar en viktig roll. Det är 

alltid möjligt att förbättra sina sätt att klara av påfrestningar fast det kan vara svårt att förändra sitt be-

teende. (Theorell 2000, 14) Att tillägna sig nya livsvanor och rutiner samt förändra sina attityder är dock re-

kommendabla för att förebygga och behandla utbrändhet. Var och en är ansvarig för sin egen hälsa och 

förbyggande av stress och utbrändhet. Alla har en möjlighet att förbättra sin egen situation. (Krauklis & 

Schenström 2003, 101, 129) 

 

Vartiovaara påpekar att behandlingen och förebyggandet går in i varandra. Det som fungerar som behand-

ling av utbrändhet kan oftast fungera också som förebyggande av utbrändhet. Det är ändå viktigt att   
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komma ihåg att alla är olika och därför finns det inte ett enda sätt för att behandla utbrändhet. (Vartiovaa-

ra 1996, 240) 

 

Man borde lyssna på sin egen organism. Tumregeln är att om man känner sig trött borde man vila och inte 

streta ännu mer. Människovärdet är inte beroende av prestationer eller arbete. Ju påfrestande arbetet är 

desto mer behöver man fritid. Fritiden borde vara tid för vilan och avkopplingen. (Vartiovaara 1996, 267–

268) 

 

 

2.4.1 Arbetsglädje och fungerande arbetsgemenskap 

 

Arbetsglädjen förhindrar stress och utbrändhet. För att uppnå arbetsglädje är det viktigt med tydliga mål 

och bra arbetsledning. När arbetaren känner att han gör ett bra arbete ökar också arbetsglädjen och med 

den ökar även effektiviteten. Det uppstår en god cirkel. (Arnetz 2000, 77) 

 

Förutsättning för fungerande och bra arbetsgemenskap är att man kan fördela sina erfarenheter och göra 

samarbete. Att man kan behandla problem och konflikter samt hitta en lösning tillsammans är egenskaper 

av en bra arbetsgemenskap. Man borde inte försöka klara sig ensam eftersom man helt enkelt orkar bättre 

om man får stöd. (Niemi 1993, 39) 

 

I en bra arbetsgemenskap råder andan av godkännande. Man borde uppskatta och uppmuntra varandra 

samt tåla olikheter. (Roti 1999, 172: Rajala 2001, 81) En bra arbetsplats präglas av vi-anda och samhörig-

hetskänsla. Arbetare känner ansvar för sina uppgifter och har möjlighet att påverka sin arbetssituation. En 

bra arbetsgemenskap uppskattar öppenhet och man vågar berätta vad man tänker och hur man mår.   

(Krauklis & Schenström 2003, 165–166) 

 

Det är också uppmuntrande och motiverande om man kan utveckla sig själv och se konkreta resultat av sitt 

arbete. Arbetsglädjen är ju glädje över att man har lyckats, nått framgång och lärt sig något nytt. (Koivisto 

2001, 42, 158) 

 

Man visar tyvärr alltför sällan uppskattning för varandra. Många skulle vilja bli mer uppskattade för de   

saker man gör men vanligen är det svårt att både ge och ta emot uppskattning. Det är dock en förmåga som 

man kan och borde träna upp. (Krauklis & Schenström 2003, 99) Det höjer arbetarens självkänsla och själv-

förtroende om man får godkännande och positiv feedback på sin arbetsplats (Rajala 2001, 81). Om man 

inte får feedbacken kan man börja misstänka om man alls är behövlig på arbetsplatsen. Positiv feedback 

förhindrar utbrändheten och ger tillräcklighetskänslan. Den är en av de bästa belöningar man kan få av sin 
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egen arbetsinsats. Däremot ökar brist på feedback samt negativ feedback risken för utbrändhet. (Heiske 

1997, 142, 144, 194) 

 

Med sin handling kan föreståndaren spela en viktig roll för arbetarens ork. Föreståndaren borde vara rätt-

vis, lojal och pålitlig. Det är viktigt att man känner att man kan stöda sig på sin föreståndare. Föreståndaren 

kan skapa en bra gemenskapskänsla och få arbetaren att tro på sig själv och sitt arbete. (Rajala 2001, 42, 

84) I första hand är det viktigt att föreståndaren lyssnar och förstår (Beckne & Stålhammar 1972, 264). Det 

är också önskvärt att föreståndaren får utbildning för hur man kan igenkänna de utbrända (Koivisto 2001, 

235). 

 

 

2.4.2 Att ta ansvar för sitt eget liv 

 

För att förhindra stress och utbrändhet är det viktigt att lära sig känna sig själv och lyssna uppmärksamt på 

”den inre rösten”.  Man borde komma ihåg att man behöver tid för sig själv varje dag. (Leander 2000, 8–9) 

Det är också viktigt att inse att man inte kan klara sig ensam utan man behöver hjälp från familj, vänner, 

arbetskamrater och yrkesmänniskor. Man behöver människor som kan lyssna eftersom det är betydelse-

fullt att man kan tala om sin situation. (Koivisto 2001, 178–179) Undersökningar har visat att de som har 

starka sociala stödsystem lever längre och är hälsosammare än människor utan stödsystemet (Sherman 

1997, 163). Goda och djupa relationer inom familjen samt till vänner och arbetskamrater skyddar mot 

stress och utbrändhet (Krauklis & Schenström 2003, 110). I en god relation kan man öppna sig och förtro sig 

utan att man behöver vara rädd för att bli dömd (Sherman 1997, 163). 

 

Utbrändheten är ett individuellt och mångskiftande syndrom. Att återhämta sig från utbrändhet är inte 

snabbt eller enkelt. Man borde observera sig själv och reflektera vad som har orsakat utbrändheten. Om 

man verkligen vill återhämta sig är det viktigt att undersöka urkällan till problem. Man måste ta ansvar för 

sitt eget liv och tänka på både goda och dåliga sidor i det. Att studera och analysera sitt inre liv kan kännas 

svårt. (Vartiovaara 1996, 244–245) Att föra dagbok eller att diskutera med andra människor är ett bra sätt 

att få kunskap om sig själv (Burell 2000, 61). 

 

Man borde sträva efter självkännedom och acceptera sin mänsklighet. Det är viktigt att man accepterar sina 

begränsningar men det är också lika viktigt att bejaka sin begåvning och sina talanger. (Krauklis &       

Schenström 2003, 86–87) 

 

Som det tidigare konstaterades (se avsnitt 2.3.3) är det väsentligt att man stannar och tänker på sina livs-

värden. Man borde fråga sig själv om arbetet har för stor roll i sitt liv. Man borde ha ett balanserat och sunt 
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förhållande till arbetet. Det är viktigt att lära sig kontrollera sitt arbete och känna sina egna gränser och     

krafter. (Kalimo & Toppinen 1997, 143) Det är inte lätt att förändra sig men man måste ta ansvar för sitt 

eget välbefinnande. Det är centralt att man har realistiska mål både på arbetet och i livet. (Kääriäinen 1994, 

11) 

 

 

2.4.3 Att sköta sitt hälsotillstånd 

 

När stressen ökar borde var och en se till att de grundläggande faktorerna i livet är i ordning. Man borde 

äta mångsidigt, vila tillräckligt och motionera. Utöver det fysiska tillståndet är det viktigt att lägga märke 

också till det psykiska tillståndet. Det är viktigt att lyssna på sina egna känslor. Man borde också ha andra 

intressen än arbetet. Man får inte försumma sin familj, sina vänner eller hobbyer. (Koivisto 2001, 200) Ett 

bra hälsotillstånd förbättrar energinivån, effektiviteten och immuniteten (Vartiovaara 1996, 263). 

 

Motionen är ett av de effektivaste sätten att minska stressen. Om man motionerar regelbundet förebygger 

det utbrändheten och gynnar arbetsförmågan. Motionen behöver inte förhöja konditionen utan huvud-

saken är att motionen förbättrar hälsan. Det är viktigt att välja den motionsform som passar bäst för sig 

själv. (Sihvonen 1996, 56; Krauklis & Schenström 2003, 197) Det spelar ingen roll om man vill jogga eller 

cykla, bara att man får glädje och känner tillfredsställelse (Sherman 1997, 144). 

 

Regelbunden motion förbättrar immuniteten och sänker blodtrycket och pulsen, således påverkar motion 

på motsatt sätt än stress. Motionen har också många psykiska effekter. Den minskar ångesten och ängslan 

och höjer humören, energin och koncentrationsförmågan. Motionen har också en positiv effekt på sömnen. 

Det är ändå viktigt att komma ihåg att motionen borde vara avslappnande och inte en börda. (Sherman 

1997, 108–109; Krauklis & Schenström 2003, 111–112)  

 

Det är rekommendabelt att man har åtminstone en dag i veckan som man ägnar åt vilan och återhämt-

ningen. Man borde inte ha någon fast dagordning under den dag utan man kan ta en promenad, läsa något 

som inte är relaterat till arbetet, meditera, vara ute i naturen, umgås med sina vänner eller inte göra nå-

gonting alls. När man är stressad är det svårt att avslappna eller inte göra någonting alls men det är någon-

ting man kan och borde träna upp. (Krauklis & Schenström 2003, 108–109) 

 

Sömnen är den viktigaste källan till återhämtning. Kronisk trötthet och sömnbrist försämrar immuniteten, 

koncentrationsförmågan, kreativiteten, motivationen och intresset för socialt liv. För att man ska må bra 

har sömnen en central roll. Att vara trött hela tiden och aldrig känna sig utvilad är en stark signal att någon-

ting är fel. (Krauklis & Schenström 2003, 102–103) 
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Om man har en sund självkänsla kan man klara av stress. Det är ytterst viktigt att man uppfattar att man 

kan kontrollera sitt eget liv. Man kan välja vad man gör och vad man inte gör och på basis av det kan man 

kontrollera de faktorer som ökar stressen. (Vartiovaara 1996, 114) 

 

 

2.5 Utmaningar i läraryrket 

 

Eftersom min undersökning behandlar stress och utbrändhet särskilt ur lärarens synvinkel presenterar jag i 

detta avsnitt olika utmaningar som förekommer speciellt i läraryrket. En bok som jag använder mest som 

källan i detta avsnitt är verket Eikö opettaja saisi jo opettaa? Koulun kehittämisen paradoksi ja opettajan 

työuupumus (2002), som är skriven av Leena Syrjäläinen. Syrjäläinen är professor i pedagogik och didaktik 

och hon har undersökt lärarens ork under ständiga förnyelser. 

 

Förnyelser som Syrjäläinen behandlar i sitt verk är bland annat förnyelser och förändringar i läroplan och 

värdering. Hon nämner att det har pågått ett slags utvecklingsrus i skolvärlden. Hon berättar att man har 

försökt förnya hela skolväsendet både strukturellt och innehållsligt. (Syrjäläinen 2002, 17)  

 

 

2.5.1 Förväntningar och krav på läraryrket 

 

De krav, mål och förväntningar som är utsatta till läraryrket är omänskliga. Syrjäläinen påpekar att skolans 

och lärares fundamentala uppgift har skymt. Läraren borde vara psykolog, sociolog och filosof. Därtill borde 

läraren behärska alla ämnen som lärs i skolan. Läraren borde vara aktiv och delta i skolans utvecklings-

arbete. Läraren utvecklar inte bara sin egen skola utan det hela skolsystemet. Vid behov kan läraren också 

agera som polis, sjuksköterska, psykiater och domare. Därtill kan läraren reflektera på etiska frågor om 

humanitet och jämlikhet samt förstå olikheter och olika kulturer. Syrjäläinen undrar hur läraren orkar lära 

efter allt detta. (Syrjäläinen 2002, 12, 66) 

 

Man har satt så många krav på läraryrket att det är omöjligt att uppfylla dem (Vilpa 1993, 150). För flesta är 

läraryrket en kallelsegärning och den gör lärare utsatta till utbrändhet. Naturligtvis finns det lärare som inte 

blir stressade eller utbrända. Många lärare får mycket belåtenhet från sitt arbete. Risken för utbrändhet är 

större för dem som har höga förväntningar och ideal. Läraren kan anse att sina egna mål är de enda rätta 

och så viktiga att hon gör vad som helst för att nå dem. Läraren kan ha orealistiska tankar om sitt arbete. 

Man kan till exempel vilja vara förälder för sina elever eller en omänsklig välgörare. Man borde ändå god-

känna realiteten och att undervisningen inte alltid bär frukt. (Vartiovaara 1996, 168–169) 
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En bra utbildning garanterar inte att man blir en bra lärare. Läraren borde hela tiden iaktta sig själv och sitt 

förhållande till sina elever, arbetskamrater, vänner och anhöriga. Om man vill undvika utbrändhet, borde 

man lära sig att göra kompromisser. Kompromissen är ju ett vettigare alternativ än utbrändhet. Därtill bor-

de läraren ha sinne för humör och ha realistiska mål och förväntningar. En lärare som kan le eller skratta i 

rätt situation klarar sig lättare än en lärare som håller fast på sina principer. (Vartiovaara 1996, 171–172) 

 

Osäkerheten är också en känsla som läraren borde lära sig att tåla. Alla sociala samspel är oförutsägbara 

och beroende av situationen. Varje grupp, elev och lektion är olika och unika. Arbetet förutsätter ständig 

observation och känslan för situation. Lektionen går sällan precis på det sätt som man har planerat. Under 

de första arbetsåren koncentrerar man sig vanligen på sin egen överlevnad. Man måste leta efter sin egen 

roll. Med tiden börjar man koncentrera sig mer på elever. Osäkerheten är i alla fall en känsla som ökar 

stress och ångest samt risk för utbrändhet. (Niemi 1993, 33–34; Leino & Leino 1997, 91)  

 

Det finns också lärare som har valt sitt yrke för att de är intresserade av sitt ämne. Slutligen får läraren inse 

att arbetet innehåller i verkligheten mycket annat än undervisning. Ofta är det uppgifter som man inte alls 

är intresserad av och kanske inte heller har anlag för att klara dem. Läraren måste till exempel handla olika 

slags tekniska hjälpmedel. (Beckne & Stålhammar 1972, 73) 

 

En allvarlig faktor som kan bidra utbrändhet hos lärare är skolvåld. Våldet kan vara psykiskt, verbalt eller 

rakt fysiskt. Många lärare lider också av mobbning på sin arbetsplats. Det är klart att man inte kan känna 

arbetsglädje om man känner sig hotad. (Vartiovaara 1996, 174–176) 

 

 

2.5.2 Förändringar och förnyelser i läraryrket påverkar lärarens ork 

 

Skolan och läraryrket förändras ständigt och det påverkar obestridligt lärarens ork. Utöver undervisning är 

läraren ansvarig för många andra uppgifter. Skolsystemet och lärarna lever under stor krav på förändring. 

Ständiga förnyelser och förändringar utmanar, utmattar och frustrerar. I verkligheten förhåller flera lärare sig 

negativt till förnyelser. De är motvilliga och trötta. Det kan vara svårt att förknippa förnyelser som kommer 

från den officiella nivån[1] till praktiken. Man kan tala om förändringsmotstånd när man vill hålla sig med det 

gamla, bekanta och trygga sätt att utföra sitt arbete. Syrjäläinen understryker att den tid läraren använder för 

att internalisera olika förnyelser är reducerad från den tid som läraren kunde använda för att planera sin   

undervisning. Man borde låta lärarna ägna sig åt sin egen undervisning. (Syrjäläinen 2002, 61, 68) 

 

[1] 
Förnyelser som kommer från den officiella nivån betyder i detta fall förnyelser som är riksomfattande utvecklings-

plan eller -projekter (Syrjäläinen 2002, 17). 
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Många lärare förhåller sig negativt och cyniskt till olika slags förändringar eftersom den primära uppgiften 

känns småningom som en bisak. De känner att utveckling går i fel riktning och den nya riktningen leder till 

förändringsmotstånd och utbrändhet. Arbetet känns splittrat och oklart. Många lärare njuter av det vanliga 

och praktiska undervisningsarbetet men förnyelserna som kommer från den officiella nivån ökar både   

möten och pappersarbeten. (Syrjäläinen 2002, 81, 83) 

 

Förändringar och förnyelser kan orsaka problem också med arbetsidentitet. Förnyelser för osäkerhet med 

sig. Om förnyelser känns obehagliga och onödiga tär det på krafterna och ork. (Syrjäläinen 2002, 84, 122) 

Det är naturligt att reagera motvilligt för förnyelser och förändringar. De ökar omedvetenheten och kräver 

energin. Det är alltid svårt att ge upp något som är bekant och tryggt, i synnerhet om det inte är motiverat. 

Förändringsmotstånd framkallar alltid kritisk diskussion som kan vara också en positiv företeelse eftersom 

det kan avslöja också odugliga förslag eller dåliga bestämmelser. (Heiske 1997, 233; Koivisto 2001, 69, 71–

73) 

 

Visst finns det också lärare som njuter av förnyelser. Läraren orkar väl förnya sig om förnyelser är be-

rättigade och meningsfulla. Det är viktigt att läraren inser betydelsen för praktiken och har tillräckliga re-

surser och handledning att genomföra förnyelser. De positiva förnyelserna kan till och med öka krafterna 

och ork. (Syrjäläinen 2002, 84, 122)  

 

Utöver förändringar och förnyelser från den officiella nivån finns det också andra förändringar i skolvärlden. 

Först och främst har elevantalet ökat. Därtill syns till exempel immigration och skillnader i inkomst och fa-

miljer i klassrummet. Förändringar i livsvanor reflekteras bland annat med utslagning, rolöshet och olika 

slags störningar. Till detta har lärarens uppfostringsansvar ökat. Det talas till och med om utdöende av för-

äldraskap. (Syrjäläinen 2002, 90, 92, 94–95) 
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3 OM UNDERSÖKNINGEN 

 

Dikten som finns nedan är ett utdrag från boken Brinna, bli bränd, glöda igen (2006). I boken har prästen 

Kerstin Hesslefors Persson vävt samman egna och andras erfarenheter om utbrändhet och vägen ut. Jag 

anser att dikten är känslomässig och väcker tankar hos läsare. 

 

Sätta gränser 
 

Mer arbete att göra 
när jag går hem 
än när jag kom. 

 
Hela tiden 

nya uppgifter 
nya krav. 

 
Jag tänker att idag 

ska jag få gjort 
sådant som väntar. 
Men jag går hem 
med mer att göra 
än när jag kom. 

 
Det är enklare 

att säga ja 
än att säga nej. 

I stunden 
går det snabbast 

och kostar minst kraft. 
 

Gränserna suddas ut; 
mellan mina och andras uppgifter 

mellan vad som är rimligt och orealistiskt 
mellan arbete och fritid. 

 
Jag är trött av allt slit 

men mest stressad 
av allt det som ännu 

är ogjort.                      (Hesslefors Persson 2006, 19–20) 
 

 

Dikten speglar utmärkt hurdana känslor stress och utbrändhet kan väcka hos människan. Arbetstakten ökar 

hela tiden och både bråttom och stress är företeelser som har blivit bekanta för alla. Man har för mycket 

att göra i förhållande till tid och resurser och kalendern är den som råder. Därtill är det en hederssak att 

klara av sina uppgifter.  
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3.1 Undersökningsperspektiv 

 

Jag vill ha en inblick på svensklärares stress och utbrändhet. Jag studerar hur svensklärare orkar i arbetet 

och vilka faktorer som påverkar det. Dessutom undersöker jag vilka strategier lärare har för att förebygga 

och behandla stress och utbrändhet. Jag tar också i beaktande aktuella skolförnyelser och skolförändringar 

samt olika frågor som gäller svenska språkets status i finska skolor.  

 

Svenska har på ett sätt unikt status som skolämne i Finland. Svenska är Finlands andra nationalspråk och 

det är ett obligatoriskt ämne, på samma sätt som till exempel modersmål eller matematik, för alla finska 

grundskole- och gymnasieelever. Eftersom alla finländare har rätt att få service hos de statliga myndig-

heterna på sitt eget modersmål, således antingen på finska eller på svenska, erfordras det också i yrkes-

skolor och högskolor att man bevisar vissa kunskaper i svenska språket. Detta kallas för virkamiesruotsi, det 

vill säga svenska inom stadsförvaltningen. 

 

Som skolämne har svenska ändå väckt mycket motstridiga åsikter och det talas ofta om ”tvångssvenska”. 

Flera finnar tycker att svenska borde vara ett valfritt ämne men svenskans ställning motiveras vanligen med 

historiska, ekonomiska och kulturella anledningar. Eftersom diskussionen om svenskans ställning i finska 

skolor är ständig tror jag att det kan påverka också svensklärares ork. 

 

 

3.2 Enkät som undersökningsmetod 

 

Som det tidigare konstaterades (se avsnitt 1.2) gjorde jag en enkätundersökning för svenskalärare i Finland 

för att samla in material. Jag utarbetade en preliminär enkät på våren 2012 och gav den åt mina seminarie-

kurskamrater som gav mig några förbättringsförslag. Efter det skickade jag den slutgiltiga enkäten (se bilaga 

1) till sekreterare av Suomen ruotsinopettajat ry (SRO). Hon förmedlade enkäten till deras e-postlista den 

10 februari 2012. Jag kan inte vara säker på hur många lärare som mottog enkäten men jag fick 84 svar av 

lärare runtom i Finland (se bilaga 2). Det visar att stress och utbrändhet är aktuella teman som väcker    

intresse hos många lärare. 

 

I början av enkäten informerar jag om enkätens tema och syfte. Därtill försäkrar jag att informanternas svar 

behandlas konfidentiellt. Enkäten består av 23 frågor och den innehåller både öppna och slutna frågor. 

Slutna frågor betyder till exempel frågor där man värderar företeelser med en bestämd skala. Däremot 

betyder öppna frågor att informanten får svara på frågan eller motivera sitt svar med egna ord. När jag 

analyserar använder jag informanternas svar på öppna frågor som exempel. Exemplen finns precis i den 

form som informanterna har skrivit dem. 
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Jag bestämde att göra enkäten på finska eftersom jag ansåg att det är lättare för informanterna att uttrycka 

sig själv på sitt modersmål och tänka bara på det vad man vill säga och inte på själva språket. I enkäten un-

derströk jag att alla svar behandlas konfidentiellt och informanternas namn eller arbetsplats inte kommer 

fram i min avhandling. På grund av detta kan informanternas svar anses som trovärdiga. 

 

På grund av undersökningens konfidentiella karaktär använder jag en kod för varje informant. Koderna 

försäkrar att ingen av informanterna är identifierbar. Koden består av tre siffror. Den första siffran anger 

informantens ålder, den andra siffran berättar i vilken utvecklingscykel informanten är i sin lärarbana och 

därtill har jag löpande numrering i koder för att skilja enskilda informanter från varandra. Således betyder 

koden 45/4/15 att informanten är 45 år gammal, hon är i den fjärde utvecklingscykeln i sin lärarbana och 

hon är informant nummer 15. [2] 

 

Jag har indelat frågorna i enkäten i sju grupper som handlar olika aspekter på lärares ork, stress och ut-

brändhet. I enkäten har jag blandat frågorna lite från olika grupper för att de inte skulle påverka varandra 

för mycket. Jag presenterar och analyserar svaren i enkäterna enligt dessa sju grupper.  

 

1) Stress och trötthet (frågorna 8, 9 och 10) 

2) Gränsen mellan fritid och arbetstid (frågorna 12 och 13) 

3) Arbetsomständigheter och arbetsgemenskap (frågorna 1, 7, 14, 15, 19 och 20) 

4) Individuella faktorer (frågorna 16, 17, 18 och 22) 

5) Utmaningar i läraryrket (2, 3, 4, 5, 6 och 21) 

6) Att sköta sitt hälsotillstånd (fråga 11)  

7) Tips för nya lärare (fråga 23) 

 

Den första gruppen behandlar stress och trötthet (se avsnitt 2.1.1). Gruppen innehåller frågorna 8, 9 och 

10. Alla tre frågorna är slutna men informanterna har haft möjligheten att argumentera sitt svar med egna 

ord.  Jag analyserar hur stressade och trötta mina informanter är samt om informanter känner att deras 

krafter är tillräckliga i arbetet. 

 

Den andra gruppen behandlar gränsen mellan arbetstid och fritid. Gruppen innehåller frågorna 12 och 13. 

Som det konstaterades i avsnitt 2.3.1 är det nuförtiden vanligt att gränsen mellan arbete och fritid blir 

skummare. Jag analyserar hur mina informanter hittar balans mellan arbetstid och fritid och vilka medel de 

har för att göra det. Därtill undersöker jag om mina informanter talar mycket om arbetsrelaterade saker på 

sin fritid. 

 

[2]
 I analysen använder jag i regel pronomen hon eftersom största delen (95,2 %) av mina informanter är kvinnor. 
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Den tredje gruppen behandlar arbetsomständigheter och arbetsgemenskap (se avsnitt 2.3.2). Gruppen 

innehåller frågorna 1, 7, 14, 15, 19 och 20. Frågorna syftar på att kartlägga hurdana åsikter mina infor-

manter har bland annat om faktorerna som stöd och uppskattning. Förutom detta analyserar jag också 

atmosfären på arbetsplats och hur den påverkar informanternas ork. Jag undersöker också vad infor-

manterna anser som bästa samt vad som värsta i sitt arbete. 

 

Den fjärde gruppen innehåller frågorna 16, 17, 18 och 22 och dessa frågor behandlar individuella faktorer 

såsom motivation (se avsnitt 2.3.3). Jag har också bett informanterna att bedöma hur mycket de tror att de 

själva kan påverka sin egen ork. Därtill kartlägger jag om informanterna någon gång har tänkt igenom att 

byta bransch och varför. 

 

Den femte gruppen behandlar utmaningar i läraryrket (se avsnitt 2.5). Gruppen innehåller frågorna 2, 3, 4, 

5, 6 och 21. Som det konstaterades i avsnitt 2.5.1 har skolans och lärarens fundamentala uppgift skymt. 

Krav och förväntningar som är utsatta till läraryrket anses vara omänskliga. Jag analyserar hurdana åsikter 

mina informanter har om förväntningar och krav på läraryrket samt om deras uppfattning om läraryrket har 

förändrats under åren. Därtill kartlägger jag om mina informanter anser att det finns tillräckligt diskussion 

om lärares ork i arbetet. Som det konstaterades i avsnitt 2.5.2 lever skolsystemet under stor krav på för-

ändring. Läraryrket förändras ständigt och utan tvivel påverkar det lärarens ork. På grund av detta kartläg-

ger jag också informanternas åsikter om förändringar och förnyelser. Därtill finns det mycket negativitet 

runtom svenska språket och många anser att svenskans ställning är hotad (se avsnitt 3.1). Jag analyserar 

hur svenskans kontroversiella ställning påverkar lärares ork och motivation. 

 

Den sjätte gruppen behandlar hur man sköter sitt hälsotillstånd (se avsnitt 2.4.3). Gruppen innehåller    

frågan 11 och den undersöker hur informanterna slappnar av på fritiden.  

 

Den sista gruppen innehåller frågan 23 där informanterna har haft möjligheten att ge tips för nya lärare 

med egna ord. Jag anser att den sista frågan sammanfattar olika aspekter och faktorer som gäller läraryrke 

samt stress och utbrändhet. 
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4 ENKÄTANALYS 

 

Enkäten består av 23 frågor och den innehåller både öppna och slutna frågor. Därtill finns det nio frågor om 

informanternas bakgrund. Jag har indelat frågorna i enkäten i sju grupper som handlar olika aspekter på 

lärares ork, stress och utbrändhet. I enkäten har jag blandat frågorna lite från olika grupper för att de inte 

skulle påverka varandra för mycket. Jag presenterar och analyserar svaren på enkäterna enligt dessa sju 

grupper. (Se avsnitt 3.2) 

 

 

4.1 Informanternas bakgrundsinformation  

 

Tabell 1. Fördelning av informanterna enligt kön, ålder och civilstånd 
 

Variabel Variationsvidd n = 84 % 

Kön Kvinna 

Man 

80 

 4 

95,2 

 4,8 

Ålder 26–35 

36–45 

46–55 

56– 

20 

29 

17 

18 

23,8 

34,5 

20,2 

21,4 

Civilstånd Gift 

Samboende 

Ogift 

Skild 

Änka/Änkling 

49 

13 

15 

 6 

 1 

58,3 

15,5 

17,9 

  7,1 

  1,2 

 

Som jag tidigare konstaterade är mina informanter utvalda enligt sitt yrke som svensklärare. Jag fick 84 svar 

av lärare runtom i Finland. Som det syns i tabell 1 är min grupp av informanter mycket varierande. Det är 

ändå synd att bara fyra (4,8 %) av informanterna är män och följaktligen 80 (95,2 %) är kvinnor. Som det 

konstaterades i avsnitt 2.3.3 anses det att kvinnor oftare blir utbrända än män. På grund av detta skulle det 

ha varit intressant att jämföra svar mellan könen men det finns inte tillräckligt manliga informanter för att 

jämförelse skulle vara meningsfullt. Könsfördelningen beskriver dock bara den realiteten som finns – lärar-

yrket är kvinnodominerat. Enligt Kuntatyönantajat [www] är 86 % av svensklärare kvinnor. 

 

Åldersfördelningen är däremot ganska regelbunden och det finns representanter för alla olika ålders-

grupper. Som det tidigare konstaterades är åldern också en individuell faktor som kan påverka utbrändhet.  
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Unga anses vara mer utsatta för utbrändhet än gamla eftersom de är oerfarna och sårbara (se avsnitt 

2.3.3).  I min grupp av informanter är den yngsta informanten 26 år gammal medan den äldsta informanten 

är 66 år gammal. Medeltalet av åldern är 44 år. Därtill finns det också representanter för alla olika civilstånd 

men största delen (58,3 %) av informanterna är gifta. Naturligtvis påverkar även familjen människans ork 

eftersom stödsystemet är viktigt för både förebyggandet och behandlingen av utbrändhet. 

 

Som bakgrundsinformation har jag frågat också om informanternas arbetserfarenhet som lärare. Enligt 

Huberman (1993, 110-111) finns det fem olika utvecklingscyklar i lärarbana. Hubermans modell (se figur 4) 

visar att de första 1–3 åren av lärarbanan går åt överlevnad och upptäckt. Efter det, när läraren har arbetat 

4–6 år, blir hon stabil i sitt arbete. I den nästa utvecklingscykeln, således när läraren har arbetat 7–18 år, är 

det fråga om att hitta omväxling i arbetsuppgifter och göra olika slags experiment. Läraren vill göra själv-

analys och bedömningar av läget. Sedan, när läraren har arbetat 19–30 år, kommer serenitet och kon-

servatism. Den sista utvecklingscykeln kommer när läraren har arbetat över 31 år. Denna utvecklingscykel 

handlar om lösryckning från arbetet och som resultat blir man antingen nöjd eller bitter. 

 

 

Figur 4. Teman och utvecklingscyklar i lärarbana (Huberman 1993, 111) (min översättning) 
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Tabell 2. Fördelning av informanterna enligt anställningsförhållande, skolans storlek och hur mycket de  

   använder tid för arbete per vecka förutom lektionerna 

 

Variabel Variationsvidd n = 84 % 

Anställnings-

förhållande 

Stadigvarande 

Tidsbundet 

74 

10 

88,1 

11,9 

Skolans storlek Under 50 elever 

50–100 elever 

101–300 elever 

301–500 elever 

500– elever 

  1 

 4 

31 

22 

26 

  1,2 

 4,8 

36,9 

26,2 

31,0 

Förutom lektionerna 

använder jag tid för 

arbete per vecka 

Under 5 timmar 

5–10 timmar 

11–15 timmar 

Över 15 timmar 

 6 

35 

24 

19 

 7,1 

41,7 

28,6 

22,6 

 

Som tabell 2 visar arbetar största delen (36,9 %) av informanterna i en medelstor skola som har från 101 till 

300 elever. Man kan också tydligt sammanfatta att största delen av informanterna arbetar i stora skolor. 

Till och med 57,2 % av informanterna arbetar i skolor som har över 301 elever.  

 

Enligt min åsikt är det också intressant att veta hur mycket tid informanterna bedömer att de använder för 

arbete per vecka förutom lektionerna. Som det syns i tabell 2 bildar informanterna som bedömer att de 

arbetar från 5 till 10 timmar den största gruppen (41,7 %). 

 

 

4.2 Stress och trötthet 

 

I enkäten behandlar frågorna 8, 9 och 10 stress och trötthet. Fråga 8 syftar på att kartlägga om infor-

manterna anser sina krafter tillräckliga i arbetet. Frågan är sluten och informanterna har bedömt om sina 

krafter är tillräckliga med följande skala: aldrig, sällan, ibland, ofta eller alltid. Informanterna har också haft 

möjligheten att argumentera sitt svar. 
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Exempel 2: 

Kyllä itse koen jaksavani melko hyvin työssäni. Perheen, ystävien ja työtovereiden tuki sekä omat rak-
kaat harrastukset sekä ulkoilu auttavat. [---] (45/3/56) 
 
Nukun hyvin, syön terveellisesti, liikun riittävästi, yritän pysyä terveenä. Työssä jaksaminen vaatii tä-
tä. (44/3/12) 
 
Opettajan työn hyvä puoli on se, että sen voi itse suunnitella ja organisoida (minuutti)aikataulusta 
huolimatta. Koululla voi istua iltakahdeksaan ja kotona korjata yömyöhään, mutta nämä ovat kaikki 
myös opettajan omista valinnoista kiinni. Tätä meidän tulisi vaalia enemmän, sillä me emme ymmär-
rä, mitä on opettaa valtiolta annettujen tiukkojen raamien sisällä emmekä esim jatkuvan seurannan 
tai tulosvastuun alaisena – kuten opet monissa muissa maissa. (35/3/51) 

 

 

Av informanterna som har valt alternativet ofta eller alltid nämner flera att det beror mycket på perioden. 

Ibland finns det för mycket arbete att göra men då och då finns det också lättare perioder. (Se exempel 3) 

 

Exempel 3: 

Kun lukiossa on kursseja jaksossa paljon ja vielä esim. syksyllä kirjoitukset päälle, väsymys painaa. 
Keväällä minulla on sitten taas kevyempää. (45/3/57) 
 
riippuu jakson tuntimääristä, jos on sopivasti tunteja, jaksan hyvin. (28/1/58) 

 

 

Av informanterna som har motiverat sitt svar har 19,5 % valt alternativet ibland. Såsom även i exempel 4 

säger flera informanter att deras krafter kommer an på dagen och till exempel hur man har sovit på före-

gående natt. Några nämner också att det är de extra arbetena, såsom korrigering av prov eller övervakning 

av raster samt olika slags möten, som tär på krafterna – inte själva undervisningen. (Se exempel 4) Det kon-

staterades också i avsnitt 2.5.1 att lärarens arbete innehåller i verkligheten mycket annat än bara under-

visning. 

 

Exempel 4: 

Riippuu päivästä ja olotilasta. Yleensä jaksan koulussa, vaikka siellä onkin koko ajan kiire kaikkine vä-
lituntivalvontoineen, tukiopetuksineen, koulutuksineen, palavereineen jne. [---] (36/3/26) 

 

 

Av informanterna som har motiverat sitt svar har 17,1 % valt alternativet sällan. (Ingen har valt alternativet 

aldrig i hela gruppen av informanterna.) Även i detta fall motiverar flera informanter sitt svar med de extra 

arbetena. Därtill nämner några informanter att de alltid har bråttom och uppgifter aldrig tar slut. En infor-

mant erkänner att hon känner sig otillräcklig. Utöver detta påpekar en annan informant att förutom arbetet 

behöver även hemmet och familjen sin tid. (Se exempel 5) 
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Av informanterna som har argumenterat sitt svar har 58,3 % valt alternativet ibland att bäst beskriva sin 

situation gällande stress. Flera informanter påpekar att stress är helt beroende på perioden. Det finns   

perioder då man har mycket att göra och allt extra arbeten tornar upp sig. Med extra arbeten menar man 

arbeten som görs utanför undervisning såsom prov, projekt och olika slags möten. Således är arbets-

mängden och brådskan faktorerna som anses orsaka stress för flesta. (Se exempel 7) 

 

Exempel 7: 

Täysin riippuen jaksosta ja päivästä. Itse oppitunnit harvoin rasittavat, vaan useimmiten stressiä ai-
heuttaa työhön liittyvät muut juoksevat asiat ja deadlinet sekä kokoukset ym, kuten kokeiden teke-
minen ja laatiminen, korjaaminen, eri lomakkeiden paperisota, vanhempien yhteydenotot […], ope-
kokoukset, vanhempainillat… (35/3/51) 
 
Kun jaksossa on paljon työtä, tai koeviikolla on monta koetta ja jos samassa syssyssä on vielä kokouk-
sia, yo-kokelaitten tuloksia, niin aika loppuu kesken… (38/3/13) 
 
Työt saattavat kasaantua. Työmäärää ei voi aina säädellä. (59/4/28) 
 
Työn kuormittavuus vaihtelee hyvinkin paljon lukuvuoden aikana ja kiireiset kaudet aiheuttavat tie-
tenkin myös stressiä. (54/4/67) 
 

 

Av informanterna som har argumenterat sitt svar har 33,3 % valt antingen alternativet ofta eller alltid att 

bäst beskriva sin situation. Flera informanter säger att det helt enkelt finns för mycket att göra och för lite 

tid. Därtill erkänner några informanter att de tar arbeten hem med sig och de tänker på arbeten till och 

med under veckoslutet. En informant understryker också att hon inte har tillräckligt med tid att ägna sig åt 

sin egen undervisning eftersom undervisningsarbetet har gravlagts under allt annat. Däremot tar en infor-

mant upp elever som faktor som orsakar stress. Hon anser att elevers dåliga seder och ständigt svärande är 

påfrestande. (Se exempel 8) 

 

Exempel 8: 

koskaan ei saa tehtyä kaikkea mikä pitäisi, ja joutuu tekemään kompromisseja että saa hommat hoi-
detuksi edes suunnilleen (57/4/19) 
 
paljon tekemistä vähän aikaa (45/3/25) 
 
[---] Olen usein stressaantunut ja mietin viikonloppunakin jo seuraavaa viikkoa ja miten siitä selviää. 
(38/3/61) 
 
Opetustyö on pienin murhe kaiken muun rinnalla. Opetustyö on hautautunut kaiken muun kouhotuk-
sen alle. (32/2/42) 

 
jatkuva kiroilun kuunteleminen ja alkeelliset käytöstavat syövät voimia (49/4/36) 
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Sammanfattande kan man påpeka att även om 64,3 % av informanterna anser att deras krafter är tillräck-

liga antingen ofta eller alltid känner ändå lika många (64,3 %) av informanterna att de är trötta antingen 

ofta eller alltid efter en arbetsdag. Därtill känner 34,6 % av informanterna att de är antingen ofta eller alltid 

stressade. 

 

 

4.3 Gränsen mellan fritid och arbetstid 

 

I enkäten behandlar frågorna 12 och 13 gränsen mellan fritid och arbetstid. Som det konstaterades tidigare 

är omständigheter gynnsamma för utbrändhet när arbetstiden segar och gränsen mellan arbete och fritid 

blir skummare. Man blir trött och utbränd om man inte har fasta arbetstider och man alltid tar arbeten 

hem med sig. (Se avsnitt 2.3.1) Fråga 12 syftar på att kartlägga hur informanterna hittar balansen mellan 

arbetstid och fritid. Frågan är öppen och 79 informanter har svarat på denna fråga med sina egna ord. 

 

Det kommer klart fram i informanternas svar att det inte är lätt att hitta balansen mellan arbetstid och fri-

tid. Till och med 30,4 % av dem som har svarat på fråga 12 erkänner att de inte har lyckats att hitta ba-

lansen mellan arbetstid och fritid eller att det är ytterst svårt för dem. Några informanter nämner även att 

de gör allt för mycket arbete och sommarlovet är den enda perioden när de helt kan glömma arbetet. (Se 

exempel 9) 

 

Exempel 9: 

Kyllä työasiat ovat koko ajan mielessä, niistä pääsee eroon ainoastaan kesälomalla. (36/3/7) 
 
Se on vaikeaa lukuvuoden aikana. Raskaassa jaksossa teen töitä joka ilta pari tuntia. Lomaillessakin 
työasiat saattavat tulla mieleen. Kesä on ainoa aika jolloin unohdan työt. (49/4/11) 

 
Vaikeaa…Töitä tulee tehtyä pitkin iltaa ja viikonloppuisinkin, aina kun mahdollista. (32/2/42) 
 
En millään tahdo löytää. Työ vie koko ajan enemmän kuin haluaisin sille antaa. (40/3/55) 
 
Ei se olekaan niin yksinkertaista. Opettajan työtä ei voi jättää koululle lähtiessä eikä aivoja voi sam-
muttaa. Opettajuus on osa itseä ja siten myös jollain tavalla mukana vapaa-ajassa. (30/2/74) 
 
En ole löytänyt – teen ihan liikaa töitä (33/3/84) 

 

 

Däremot säger 17,7 % av informanterna att de försöker göra sitt arbete på arbetsplatsen under arbetstid 

och ger inte efter att ta arbeten hem med sig. Därtill påpekar 12,7 % av informanterna att de ägnar sina 

veckoslut och semestrar åt fritid och avkoppling. Det verkar att dessa informanter har hittat gränsen mellan 

fritid och arbetstid. (Se exempel 10) Som det tidigare påpekades är det rekommendabelt att man har åt-
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minstone en dag i veckan som man ägnar åt vila och återhämtning. Man borde inte ha någon fast dag-

ordning under den dag utan man kan göra någonting man njuter av. (Se avsnitt 2.4.3) 

 

Exempel 10: 

Yritän tehdä kaikki työt koulussa. Joskus pitää viedä kokeita tai kirjoitelmia kotiin korjattavaksi, mut-
ta pääosin pidän työt töissä. Valitettavasti puhelinta ei voi kovin usein sammuttaa. (35/3/4) 
 
Pyrin jättämään työt työpaikalle. Pyhitän illat ja viikonloput vapaa-ajalleni. (29/1/30) 
 
Teen mahdollisuuksien mukaan työt työpaikalla. Olen mieluummin vähän pidempään koululla, ja sit-
ten koko loppuillan vapaalla. Aina se ei onnistu, mutta parhaan mukaan. (26/1/69) 

 

 

Som det framgår av exempel 11 understryker flera informanter att det är också viktigt att lära sig ta sin 

egen tid. Man borde lyssna på sina egna känslor och ha också andra intressen än arbetet. Man får inte för-

summa sin familj, sina vänner eller hobbyer utan man borde hämta energi och välbefinnande från dem. 

Några informanter påpekar att det är lätt att glömma arbetet när man tillbringar tid med familjen. En    

informant framhäver att familjen ger perspektivet på livet. Därtill säger en informant att hon aldrig ska ge 

upp sina hobbyer. (Se exempel 11) 

 

Exempel 11: 

Työ on pitkään määrännyt elämässäni tahdin. Nyt olen oppinut, että itse on ”otettava aikaa”. 
(40/3/8) 
 
Pyhitän vapaa-ajan perheelle ja harrastuksille. (56/4/44) 
 
Vuosien varrella olen oppinut ottamaan myös omaa aikaa. Päätän esim viikon alussa, että tiettynä il-
tana en tee mitään työhön liittyvää ja pidän myös siitä kiinni. [---] (54/4/67) 
 
Perhe lapsineen antaa perspektiiviä elämänhallintaan (36/3/5) 
 
Kuusivuotias lapsi pitää huolen siitä, että kotona ei paljon työasioita ehdi miettiä. [---] (38/3/61) 

 

 

Däremot berättar 13,9 % av informanterna att balansen mellan fritid och arbetstid inte är så svårt att hitta. 

Man bara gör vad man hinner och kan. Alla människor har gränsen med sin ork och man måste ta tid för 

vila och återhämtning utan att ha ett dåligt samvete. Som det konstaterades i avsnitt 2.4.3 är det särdeles 

viktigt att man uppfattar att man kan kontrollera sitt eget liv och välja vad man gör och vad man inte gör. 

Några informanter karskar upp att erfarenhet och självkännedom gör det lättare att hitta balansen. Därtill 

tipsar några informanter att man borde känna igen sina egna krafter och lära sig säga nej. (Se exempel 12) 

 

 

 





 
 

41 

4.4 Arbetsomständigheter och arbetsgemenskap 

 

Arbetsomständigheter och arbetsgemenskap är faktorer som kan påverka människans ork. Som det tidigare 

konstaterades finns det många orsaker som kan öka stressen på arbetsplatsen. Sådana är bland annat brist 

på uppskattning och stöd. Om arbetsklimatet är dåligt är det sannolikt att man förlorar sin arbetsglädje. 

Däremot är förutsättningen för fungerande arbetsgemenskap att man kan fördela sina erfarenheter och 

göra samarbete. Man borde inte försöka klara sig ensam eftersom man helt enkelt orkar bättre om man får 

stöd. (Se avsnitt 2.3.2 och 2.4.1) 

 

 

4.4.1 Uppskattning 

 

Fråga 1 syftar på att kartlägga hur informanterna bedömer att de får uppskattning från olika håll. Fak-

torerna, som informanterna bedömer, är arbetskamrater, rektorn, elever, elevers föräldrar och utanför 

skolan (till exempel familj och vänner). Frågan är sluten, och informanterna har bedömt dessa faktorer med 

följande skala: aldrig (1), sällan (2), ibland (3), ofta (4) och alltid (5). 

 

Tabell 3. Hur bedömer informanterna att de får uppskattning från olika håll? 

Faktorer Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Medeltalet 

Arbetskamrater 1,2 % 10,7 % 35,7 % 44,0 % 8,3 % 3,5 

Rektorn 6,0 % 23,8 % 47,6 % 20,2 % 2,4 % 2,9 

Elever 4,8 % 16,7 % 39,3 % 35,7 % 3,6 % 3,2 

Elevers  

föräldrar 

19,3 % 37,3 % 39,8 % 3,6 % 0,0 % 2,3 

Utanför skolan 

(t.ex. familj, 

vänner) 

2,4 % 16,7 % 38,1 % 38,1 % 4,8 % 3,3 

 

Som tabell 3 visar har faktorn arbetskamrater det största medeltalet (3,5). Detta betyder att informanterna 

allmänt taget anser att de får mest uppskattning från sina arbetskamrater. Det näst största medeltalet (3,3) 

har värderats för faktorn utanför skolan: således anser informanterna att de får uppskattning från bland 

annat sin familj och sina vänner. Däremot har faktorn elevers föräldrar fått det minsta medeltalet (2,3) och 

rektorn det näst minsta medeltalet (2,9). Som det konstaterades i avsnitt 2.4.1. skulle många vilja bli mer 

uppskattade för de saker man gör men det är ofta svårt att både ge och ta emot uppskattning. 

 

Av informanterna anser 8,3 % att de alltid får uppskattning från arbetskamrater och 44,0 % av infor-

manterna att de ofta får uppskattning från arbetskamrater. Således har över hälften (52,3 %) av infor-
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manterna valt mellan dessa två alternativ. Som det konstaterades i avsnitt 2.4.1 är andan av godkännande 

kännetecknande för en bra arbetsgemenskap. Bara 1,2 % av informanterna har däremot valt alternativet 

aldrig och 10,7 % av informanterna alternativet sällan för att bäst beskriva sin situation vad beträffar upp-

skattningen man får från arbetskamrater. 

 

Emellertid anser 47,6 % av informanterna att de bara ibland får uppskattning från rektorn. Därtill har till 

och med 23,8 % av informanterna valt alternativet sällan och 6,0 % av informanterna alternativet aldrig. 

Med sin handling kan föreståndaren, således rektorn i skolan, ha ändå en stor roll för arbetarens ork (se 

avsnitt 2.4.1). Det är bekymrande att endast lite över femte delen (22,6 %) av informanterna har valt     

antingen alternativet ofta eller alltid för att bäst beskriva sin situation på sin arbetsplats.  

 

Beträffande den uppskattning som man får från elever anser 39,3 % av informanterna att alternativet 

ibland beskriver bäst deras situation. Nästan lika många informanter (35,7 %) anser att de ofta får upp-

skattning från elever. Däremot har 16,7 % av informanterna valt alternativet sällan och 4,8 % av infor-

manterna alternativet aldrig. Sammanfattningsvis kan man påpeka att en klar majoritet (75,0 %) av infor-

manterna anser att de får antingen ibland eller ofta uppskattning från elever. 

 

Ingen av informanterna anser att de alltid får uppskattning från elevers föräldrar. Därtill bedömer bara 3,6 

% av informanterna att de ofta får uppskattning från elevers föräldrar. Däremot bedömer 37,3 % av infor-

manterna att de sällan får och 19,3 % av informanterna att de aldrig får uppskattning från elevers föräldrar. 

Man kan sammanfatta att över hälften (56,6 %) av informanterna har valt antingen alternativet sällan eller 

aldrig för att bäst beskriva sin situation gällande den uppskattning man får från elevers föräldrar. Det är 

ändå beaktansvärt att det finns lärare som lär vuxna bland informanter. I sådana fall är det naturligt att 

man inte nödvändigtvis får uppskattning från deras föräldrar. 

 

Bara 4,8 % av informanterna bedömer att de alltid får uppskattning utanför skolan (till exempel från familj 

och vänner). Däremot bildar informanterna som har valt alternativet ofta och ibland lika stora grupper 

(38,1 %). Som det tidigare konstaterades skyddar goda relationer inom familjen samt till vänner och arbets-

kamrater mot stress och utbrändhet. I en god relation kan man öppna sig och förtro sig utan att man be-

höver vara rädd för att bli dömd. Man känner sig uppskattad och godkänd. (Se avsnitt 2.4.2) Det kan sum-

meras att en klar majoritet (76,2 %) av informanterna bedömer att få antingen ofta eller ibland upp-

skattning utanför skolan. 
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4.4.2 Stöd 

 

Fråga 7 tar reda på hur informanterna bedömer att de får stöd från olika håll. Faktorerna som infor-

manterna bedömer är arbetskamrater, rektorn, elever, elevers föräldrar och utanför skolan (till  exempel 

familj och vänner). Frågan är sluten, och informanterna har bedömt dessa faktorer med följande skala:  

aldrig (1), sällan (2), ibland (3), ofta (4) och alltid (5). 

 

Tabell 4. Hur bedömer informanterna att de får stöd från olika håll? 

Faktorer Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Medeltalet 

Arbetskamrater 1,2 % 3,6 % 24,1 % 49,4 % 21,7 % 3,9 

Rektorn 3,6 % 25,0 % 45,2 % 23,8 % 2,4 % 3,0 

Elever 7,2 % 26,5 % 41,0 % 24,1 % 1,2 % 2,9 

Elevers  

föräldrar 

26,3 % 42,5 % 28,6 % 2,5 % 0,0 % 2,1 

Utanför skolan 

(t.ex. familj, 

vänner) 

1,2 % 16,7 % 23,8 % 38,1 % 20,2 % 3,6 

 

 

Som tabell 4 visar har faktorn arbetskamrater igen det största medeltalet (3,9) och faktorn utanför skolan 

det näst största medeltalet (3,6). Informanterna anser således att de får mest stöd från arbetskamrater och 

att de också får stöd från sin familj och sina vänner. Undersökningar visar att de som har starka sociala 

stödsystem lever längre och är hälsosammare än människor utan stödsystemet (se avsnitt 2.4.2). Däremot 

har faktorn elevers föräldrar fått det minsta medeltalet (2,1). När man jämför tabell 3 och 4 kan man påstå 

att uppskattning och stöd går hand i hand.  Tabell 4 visar ändå att informanterna i motsats till uppskattning 

(se tabell 3) anser att de får mer stöd från sin rektor (medeltalet 3,0) än från sina elever (medeltalet 2,9).  

 

Av informanterna har 21,7 % valt alternativet alltid och till och med 49,4 % valt alternativet ofta för att bäst 

beskriva sin situation gällande det stöd man får från sina arbetskamrater. Som det tidigare konstaterades 

borde man stöda och uppmuntra varandra på arbetsplatsen. Det påverkar väldigt negativt om man har brist 

på genuin konfidens och vänlighet. (Se avsnitt 2.3.2) I detta fall har en klar majoritet (71,1 %) av infor-

manterna valt antingen alternativet alltid eller ofta när det gäller det stöd som man får från arbets-

kamrater. 

 

Däremot när det gäller det stöd som man får från skolans rektor bildar informanterna som har valt alter-

nativet ibland största gruppen (45,2 %). Bara 2,4 % av informanterna anser att de alltid får stöd från rektorn 

och 23,8 % att de ofta får stöd från rektorn. Följaktligen kan man summera att över fjärde delen (28,6 %) av 
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informanterna anser att de får antingen aldrig eller sällan stöd från rektorn. Detta är också i linje med det 

hur informanterna anser att de får också uppskattning från rektor (se tabell 3). 

 

Med avseende på det stöd som man får från elever bildar igen informanterna som har valt alternativet 

ibland största gruppen (41,0 %). Emellertid anser var tredje (33,7 %) informant att de antingen aldrig eller 

sällan får stöd från elever. Bara lite över fjärde delen (25,3 %) av informanterna anser att de antingen ofta 

eller alltid får stöd från elever. 

 

De negativaste bedömningarna får faktorn elevers föräldrar. Ingen av informanterna anser att de alltid får 

stöd från elevers föräldrar och bara 2,5 % av informanterna att de ofta får stöd från elevers föräldrar.     

28,6 % av informanterna har valt alternativet ibland för att bäst beskriva sin situation samtidigt som 42,5 % 

av informanterna har valt alternativet sällan. Till och med 26,3 % av informanterna anser att de aldrig får 

stöd från elevers föräldrar. Man kan sammanfatta att en klar majoritet (68,8 %) har valt antingen alter-

nativet sällan eller aldrig gällande det stöd som man får från elevers föräldrar. På samma sätt som i avsnitt 

4.3.1 är det ändå beaktansvärt att det finns lärare som lär även vuxna bland informanter. I sådana fall är 

det naturligt att man inte nödvändigtvis får stöd från deras föräldrar. 

 

Faktorn utanför skolan har däremot fått positiva bedömningar. Till och med 20,2 % av informanterna anser 

att de alltid får stöd utanför skolan. Därtill anser 38,1 % av informanterna att de ofta får stöd utanför     

skolan. Sammanlagt kan man säga att över hälften (58,3 %) av informanterna har valt antingen alternativet 

alltid eller ofta. Bara 1,2 % av informanterna har valt alternativet aldrig och 16,7 % av informanterna har 

valt alternativet sällan för att bäst beskriva sin situation. 

 

 

4.4.3 Arbetsklimat 

 

Som det tidigare konstaterades är det viktigt att man kan dela sina erfarenheter och göra samarbete i sin 

arbetsgemenskap. Förutsättning för fungerande arbetsgemenskap är att man kan behandla problem och 

konflikter samt hitta en lösning tillsammans. En bra arbetsgemenskap präglas också av vi-anda, samhörig-

hetskänsla och godkännande. När arbetsgemenskapen uppskattar öppenhet vågar man berätta vad man 

tänker och hur man mår. På grund av detta påverkar arbetsklimatet människans ork. (Se avsnitt 2.4.1) 

 

I fråga 14 tar jag reda på hurdant arbetsklimat informanterna anser ha i sitt lärarrum. Frågan är sluten och 

informanterna har bedömt arbetsklimatet med följande skala: ytterst dåligt, dåligt, neutralt, bra eller    

ytterst bra.  
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Exempel 14: 

Opettajainhuoneessa ei ehdi paljoakaan keskustelemaan. Jos paikalla ehtii käväistä, saattaa keskus-
telut koskea jonkun oppilaan ongelmia ja niihin puuttumista. (36/3/26) 

 

 

Däremot har 56,4 % av informanterna som har argumenterat sitt svar bedömt att arbetsklimatet är bra på 

deras arbetsplats. Flera informanter nämner att humorn har en nyckelroll i en avspänd atmosfär. Ändå 

påpekar några informanter att alla inte naturligtvis är nära och det finns klickar men atmosfären är vanligen 

positiv. Öppenhet är också en faktor som flera informanter tar fram. En informant berättar att lärarrummet 

är nästan som en depå där man kan utföra service. En annan informant berättar att de har en liten grupp 

på arbetsplatsen och de har svetsas samman under åren. (Se exempel 15) 

 

Exempel 15: 

Koulussamme on kuppikuntia mutta kaikki tulevat jotenkuten toimeen keskenään. Työtilat on reilusti 
alimitoitetut, joten toimeen on pakkokin tulla. Onneksi meillä on monia huumorintajuisia opettajia 
töissä. (34/1/32) 
 
Paljon opettajia, joten kaikki tietenkään eivät läheisiä, mutta perustunnelma positiivinen. (35/3/51) 
 
Olemme avoimia ja rentoja. (59/4/28) 
 
Työkaverit tukevat toisiaan. Opettajainhuone on varikko, jonne voi tulla huoltoon. Meillä ei tarvitse 
esittää voittajaa. (51/4/40) 
 
Pieni porukka, yhteenhitsautunut vuosien varrella (59/5/2) 

 

 

Av informanterna som har argumenterat sitt svar bedömer 15,4 % att arbetsklimatet är ytterst bra på deras 

arbetsplats. Som det framgår av exempel 16 är öppenhet igen en viktig faktor som kommer fram i infor-

manternas svar. När man kan vara öppenhjärtig får man också hjälp och stöd från sina arbetskamrater. 

Detta kan leda till ett bra samarbete. Dessa faktorer är ju samma som har nämnts också i avsnitt 2.4.1. Där-

till berättar en informant att rektorn uppmuntrar alla jämlikt. (Se exempel 16) 

 

Exempel 16: 

Meillä on avoin keskusteluilmapiiri ja autamme toisiamme. Olemme pieni yksikkö, josta huolehdimme 
yhdessä. Rehtori kannustaa kaikkia. (56/4/66) 
 

 

Fråga 15 kartlägger hur mycket informanterna tror att skolans arbetsklimat påverkar deras ork. Frågan är 

sluten och informanterna har bedömt arbetsklimatets påverkan med följande skala: inte alls, litet, ganska 

mycket, mycket eller ytterst mycket. Som det tidigare konstaterades har arbetskamrater en stor roll för 

utbrändheten. De kan vara antingen en orsak till stress och utbrändhet eller ett stöd som skyddar mot 
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Exempel 18: 

Osalta opettajista saan paljon tukea ja tunnen olevamme ns. samalla aaltopituudella. Osa vähättelee 
ongelmia. (37/3/22) 
 
Olen jo kovaksi keitetty ja toimin omavaltaisesti monissa asioissa. (60/4/45) 
 
Omaan jaksamiseeni siis jonkin verran tietenkin, mutta saan voimaa ja virkeyttä niin paljon työpaik-
kani ulkopuolelta. (59/5/56) 

 

 

Av informanterna som har argumenterat sitt svar anser 51,7 % att arbetsklimatet påverkar mycket deras 

ork. Man orkar helt enkelt bättre om man har goda arbetskamrater och man trivs på arbetsplatsen.       

Humorn kommer igen fram som en faktor som hjälper över svårigheter. En informant påpekar att hon inte 

skulle orka utan sina kollegor och stöden som hon får från dem. Därtill uppskattar en annan informant att 

hon kan dela och avreagera sina känslor. Dessa är klara exempel på hur ett bra arbetsklimat kan påverka 

människans ork. Däremot nämner några informanter att kontinuerligt klagande och gnäll är smittande. På 

grund av detta är dåligt arbetsklimatet som en cancertumör. En informant berättar också att hon blir     

deprimerad över gräl och baktal och därför försöker hon medvetet undvika konflikter. Enligt en annan in-

formant är det en katastrof om atmosfären är dålig. (Se exempel 19) 

 

Exempel 19: 

Töihin jaksaa tulla paremmin, jos tuntee viihtyvänsä siellä. (29/1/39) 
 
Hyvien työtoverien avulla jaksaa pitkälle. Huumorilla jaksaa vaikeidenkin asioiden yli. [---] (36/3/26) 
 
Ilman kollegoiden tukea en jaksaisi. (51/4/40) 
 
on hienoa, kun on työkavereita, joiden kanssa voi jakaa ja purkaa asioita (28/1/58) 
 
Jatkuva kitinä ja valitus tarttuu, seura tekee kaltaisekseen. Huono ilmapiiri on kuin syöpäkasvain. 
(30/2/74) 
 
Joskus, jos on kyräilyä, riitoja ja panettelua, masennun. Yritän pysyä poissa sellaisesta ja kartan kon-
flikteja. (44/3/12) 
 
jos se olisi huono, tässä työssä se olisi katastrofi (42/3/31) 

 

 

Av informanterna som har argumenterat sitt svar bedömer 24,1 % att arbetsklimatet påverkar ytterst 

mycket deras ork. En informant berättar om sina erfarenheter då hon var lärare i ett gymnasium där stu-

derandena var krångliga. Särskilt då hjälpte samarbete och gemenskapskänsla att orka. Därtill påpekar en 

annan informant att det är ytterst viktigt för trivsel och ork att man får uppmuntrande från rektorn,       

ledningen och arbetskamraterna. Utan detta kan motivationen minska dramatiskt. Ett bra arbetsklimat ger 

helt enkelt krafter för att man orkar arbeta med gott humör. (Se exempel 20) 
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Exempel 20: 

Olen ollut lukiossa, joka lopetettiin, oppilaat olivat hankalia, mutta opettajien yhteistyö ja -henki aut-
toi jaksamaan (50/4/20) 
 
Rehtorin ja johtoportaan sekä työkavereiden kannustava suhtautuminen ensiarvoisen tärkeää jaksa-
misen ja työn mielekkyyden kannalta. Jos tunnelma negatiivinen tai rehtori ei arvosta työtä, laskee 
motivaatio huomattavasti. [---] (35/3/51) 
 
Hyvästä työilmapiiristä saa voimia jaksaa käydä töissä hyvillä mielin. (54/4/67) 

 

 

4.4.4 Arbetet på gott och ont 

 

I fråga 19 berättar informanterna vad som är mest givande i deras arbete. Frågan är öppen, således har 

informanterna svarat på frågan fritt med sina egna ord. Av informanterna har 79 svarat på frågan. Vad som 

syns klart i informanternas svar är att elever och studerande är den mest givande delen i lärarens arbete för 

90,0 % av informanterna nämner elever eller studerande i sitt svar på ett eller annat sätt. Några infor-

manter påpekar att elever och studerande är ju orsaken till att man vill arbeta som lärare. (Se exempel 21) 

 

Exempel 21: 

Oppilaat – heidänhän takia tätä työtä tehdään. (32/2/42) 
 
Oppilaat, kaikesta huolimatta. Heidän kanssaan työskentely on vain niin antoisaa. Nuoret ovat iha-
nia! (38/3/82) 

 

 

Av informanterna nämner 36,7 % att i synnerhet de motiverade och entusiastiska eleverna eller stu-

derandena är den mest givande delen av läraryrket. Därtill berättar 35,4 % av informanterna att det känns 

mycket givande när läraren ser att elever eller studerande lyckas, har framgång och lär sig någonting nytt. 

22,8 % av informanterna påstår också att den direkta feedbacken eller ett tack från elever eller studerande 

känns gott. 8,9 % av informanterna njuter också av goda relationer till elever och studerande. Det känns 

värdefullt att läraren kan ge stöd i uppväxt samt råd för livet. (Se exempel 22) 

 

Exempel 22: 

Kun näkee että oppilaat ovat oppineet jotain, tietää tehneensä oikein työnsä. (37/3/60) 
 
oppilaiden onnistuminen, innostuminen ja oppiminen (28/1/58) 

 
Se, kun oppilaat kertovat suoraan pitävänsä opetuksestani ja oppimateriaalista jne. [---] (39/3/52) 
 
Saa jonkun innostumaan ja tekemään parhaansa, luottamukselliset suhteen oppilaiden kanssa: tule-
vat kertomaan rehellisesti, miten asiat on…(59/5/83) 
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Opiskelijat, koska heiltä ammennan motivaationi. On mahdollisuus auttaa – sellaisessakin, mikä ei lii-
ty omaan oppiaineeseen. (40/3/55) 
 
oppilaat. Vain opettajan työssä voi vaikuttaa niin paljon. [---] (42/3/31) 
 
Oppilailta tullut rehellinen suora kiitos. Luokanvalvojana onnistuminen – kun oppilaat mielellään kes-
kustelevat kanssani ja onnistun auttamaan heitä opinto-ongelmissa. (35/3/4) 

 

 

Utöver elever och studerande nämner informanterna också några andra faktorer som de anser som givan-

de i läraryrket. Sådana är till exempel lyckade lektioner (6,3 %), arbetskamrater (5,1 %) och kärlek till sitt 

eget ämne (2,5 %). Därtill nämner 8,9 % av informanterna att humor, glädje och en allmän bra atmosfär är 

givande sidor av läraryrket. Andra fördelar i läraryrket anses vara självständighet och frihet (3,8 %) samt 

mångsidighet (3,8 %). Några informanter berättar att man får förverkliga och förnya sig själv så mycket som 

man vill. En informant anser också att läraryrket har rimliga arbetstider. (Se exempel 23) 

 

Exempel 23: 

Oppilaat, työkaverit ja rakkaus kieleen ;) (36/3/5) 
 
Mukavat kollegat ja kohtuulliset työajat sekä open työn itsenäisyys. (34/1/32) 
 
[---] Työn monipuolisuuteen ja vapauteen ei kyllästy. (38/3/64) 
 
Monipuoliset päivät, vapaus suunnitella ja ideoida omaa työtä. [---] (56/4/66) 
 
Hyvä ilmapiiri luokassa, huumori open huoneessa. (56/5/33) 
 
Saa toteuttaa itseään ja uudistaa opetustaa oikeastaan niin paljon kuin huvittaa ja kykenee. 
(29/1/39) 

 

 

I fråga 20 berättar informanterna vad som är det mest ansträngande i läraryrket i synnerhet mentalt. Av 

informanterna har 80 svarat på frågan. Frågan är öppen och informanterna har svarat på frågan fritt med 

sina egna ord. Informanternas svar är tydligt oenhetligare än i fråga 19. 

 

Av informanterna som har svarat på frågan berättar 37,5 % att eleverna och studerandena är också den 

mest ansträngande delen av läraryrket. I synnerhet elever som inte är motiverade och som beter sig illa. 

Beständigt oväsen och svärande känns påfrestande enligt några informanter. Även elever som har in-

lärningssvårigheter nämns i informanternas svar. (Se exempel 24) 

 

Exempel 24: 

Levottomat ryhmät, joiden kanssa saa tapella siitä, miksi me tätä ruotsia luetaan. Jos ryhmässä on 
paljon heikkoja, jotka ei opi tai ryhmät, joissa on ikäviä oppilaita. (49/4/49) 
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jatkuva meteli, kiroilu, negatiivinen asenne ainetta kohtaa, normaaliluokassa olevat erityisoppilaat – 
minulla ei ole mitään työkaluja noita vastaan (49/4/36) 

 

 

Av informanterna berättar 21,3 % att det negativa förhållandet till svenska språket som skolämne är det 

mest ansträngande i deras arbete. Informanterna kommenterar att negativitet syns i klassrum men också 

bland kollegor samt i hela samhället. Till exempel påpekar en informant att det känns ont när kollegor 

kommenterar svenskans (o)nödvändighet – vanligen ”med skämt” – eller när någon politiker underskattar 

svenskan i media. Det känns ansträngande att hela tiden argumentera varför man behöver lära sig svenska. 

En informant påpekar ju att endast svensklärares undervisningsämne ifrågasätts hela tiden även i den sam-

hälleliga nivån. Ytterligare påpekar en annan informant att det känns att avskyn mot svenskan är ofrån-

komligen riktad också mot svenskläraren. (Se exempel 25) 

 

Exempel 25: 

Joidenkin negatiivinen asenne ruotsin opiskelua kohtaan, tai oikeastaan ainainen perusteleminen 
miksi tätä opiskellaan… (37/3/60) 
 
Henkisesti ehdottomasti pakkoruotsiasenne yhteiskunnassa ja oppilailla. Ei kerta kaikkiaan jaksa sitä. 
(56/4/78) 

 
raskasta on pitää yllä positiivista oppimisilmapiiriä, kun mediassa puhutaan ruotsin kielen tarpeelli-
suudesta ja se aika ajoin tulee mukaan myös typeränä kommentointina työkavereiden suusta. Huu-
morilla tosin, mutta kyllä se välillä turhauttaa, että vaikka yrittää itse olla innostunut ja tehdä oppi-
laiden kanssa jotakin mukavaakin, niin vedetään kuin matto jalkojen alta yhdellä lausumalla jonkun 
poliitikon jutuissa. [---] (45/3/57) 
 
Raskainta on viime vuosina ollut negatiivinen keskustelu, joka on vellonut ruotsin kielen ympärillä. 
Kenen muun opettajaryhmän oppiainetta kyseenalaistetaan jatkuvasti medioissa? (40/3/8) 
 
Jos opetusryhmään syntyy yleisesti negatiivinen, vihamielinen ja ruotsin kielen turhuutta korostava 
ilmapiiri. Itsestäni tuntuu siltä, että vastenmielisyys ei kohdistu vain oppiaineeseen vaan väistämättä 
myös opettajaan. [---] (54/4/76) 

 

 

Däremot anser 21,3 % av informanterna att brådskan och arbetsmängden är den mest ansträngande sidan i 

läraryrket. Som det framgår av exempel 26 anser informanterna att man inte hinner göra alltid man skulle 

vilja göra för sitt arbete. Det kommer hela tiden nya uppgifter och läraren hinner inte koncentrera sig på sin 

undervisning. Även arbetstider kommer fram i 5,0 % av informanternas svar. Arbetstider varierar och ar-

betsdagar kan ibland sega sent på kvällen. Ibland hinner man inte göra någonting annat än arbeten. Därtill 

nämner 12,5 % av informanterna att allt extra arbete och byråkrati gör arbetet tungt. Några informanter 

nämner till exempel att betydelselösa pappersarbeten och åtskilliga lärarmöten är frustrerande. Informan-

ter kommenterar också att läraren faktiskt borde vara en verklig multiprofessionell människa för att ta 

hand om allting man borde. (Se exempel 26) 
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Exempel 26: 

Kiire, ei pysty tekemään kaikkea mitä haluaisi työnsä eteen. (38/3/82) 
 
 Jatkuva kiire, päällekkäiset useat työtehtävät ja epäsäännölliset työajat. Lopetan työpäivän välillä 
vasta klo 19.35. Mitään ei ehdi tehdä kunnolla tai keskittyä mihinkään vaan koko ajan tulee uusia 
tehtäviä ja keskeytyksiä. [---] (39/3/52) 
 
Pitäisi revetä niin moneen juttuun, usein ei varsinaisesti opetukseen liittyvään. (45/3/75) 
 
[---] Suuri tuntimäärä ja jatkuva kiire ja stressi. (37/3/22) 
 
Kiire aina joskus. Koulun ylimääräiset työt. Usein joutuu tekemään töitä, jotka eivät toimenkuvaan 
kuulu. (33/2/72) 
 
[---] Paperityö, joka ei tunnu mitenkään liittyvän opetustyöhön. Lukuisat opettajainpalaverit, joissa 
vaan pyöritellään asioita, eikä mitään konkreettista saada aikaan. (38/3/61) 
 
Raskainta on moneen suuntaan repeäminen ja se, että pitäisi olla aikamoinen moniosaaja ja jonglöö-
ri jotta voisi hoitaa työnsä vaaditulla tavalla. (29/1/39) 

 

 

En dålig atmosfär är också en faktor som känns ansträngande enligt 2,5 % av informanterna. Därtill anser 

några informanter att kollegor (10,0 %) och föreståndaren (2,5 %) är det mest ansträngande i deras arbete. 

8,8 % av informanterna påpekar att de inte får tillräckligt stöd eller uppskattning på arbetsplatsen. (Se   

exempel 27) 

 

Exempel 27: 

Liian vahvapersoonaiset työkaverit, jotka ’jyräävät’ muut mielipiteillään. [---] (43/3/10) 
 
Ylemmältä taholta puuttuva tuki ja kuitenkin jatkuvasti kasvava työmäärä. Eriarvoisuus työympäris-
tössä. (33/3/43)  
 
Se, että työnjohto ei arvosta työtäni. En saa sitä tukea, mitä tarvitsisin vaan työssä täytyy selviytyä 
yksin. [---] (40/3/55) 

 

 

Av informanterna tar 16,3 % också illamående fram i sitt svar. Informanterna är hjärtängsliga av illamående 

i vårt samhälle och i synnerhet bland unga. Flera informanter berättar att det känns ont att man inte kan 

hjälpa elever eller studerande till exempel om de har problem hemma. Även elevers eller studerandes  

psykiska problem syns i dagens skola. Enligt informanterna känns det ont när läraren hör att elever har all-

varliga problem och kan inte hjälpa dem. (Se exempel 28) 

 

Exempel 28: 

Nuorten yleinen pahoinvointi. On paljon opiskelijoita, joilla on ongelmia jaksamisen, mielenterveyden 
ja myös taloudellisten asioiden kanssa. (54/4/67) 
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Ristiriitojen selvittely ja oppilaiden kohtalot. Pahaa oloa on valavasti perheissä ja tämä näkyy kouluis-
sa. (28/2/46) 
 
Kuulla oppilaiden huonoista kotioloista. (29/1/30) 
 
Perheiden ja lasten psyykkinen pahoinvointi, yhteiskunnan lama heijastuu perheisiin (36/3/5) 

 
[---] Oppilaiden vakavista ongelmista kuuleminen ja avuttomuuden tunne, jos ei pysty auttamaan.     
[---] (43/3/10) 
 
Oppilaiden omat henkiset ongelmat, perheen ongelmat tai oppimisvaikeudet. Koen tuskaa, kun en 
pysty auttamaan juurikaan näissä henkisissä tai perheen ongelmissa. [---] (40/3/48) 

 

 

Några informanter berättar också att det ibland känns tungt att lärarens egen personlighet är ett arbets-

redskap. Läraren måste hela tiden vara närvarande. Andra faktorer som upplevs ansträngande är bland 

annat förändringar och förnyelser (6,3 %) och stora undervisningsgrupper (2,5 %). Orden som kommer  

också fram i informanternas svar är lön, stress, ansvar, förutsättningar, oerfarenhet och otillräcklighet. 

 

 

4.5 Individuella faktorer 

 

Både stressen och utbrändheten är individuella och mångskiftande företeelser. Som det tidigare kon-

staterades borde man ta ansvar för sitt eget liv och hälsotillstånd. Man borde sträva efter självkännedom 

genom att studera och analysera sitt eget inre liv och acceptera sin mänsklighet. Det är viktigt att lära sig 

kontrollera sitt arbete och känna sina egna krafter och gränser. (Se avsnitt 2.4.2 och 2.4.3) I enkäten be-

handlar frågorna 16, 17, 18 och 22 individuella faktorer. 

 

 

4.5.1 Arbetsmotivation 

 

Fråga 16 kartlägger om informanterna anser sig själva motiverade i sitt arbete. Frågan är sluten och infor-

manterna har bedömt sin motivation med följande skala: inte alls motiverad, mindre motiverad, någor-

lunda motiverad, väl motiverad och mycket väl motiverad. 
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Ei kovinkaan paljoa. Ammatillisella puolella ruotsin kielen taito ei ole kovin hyvä, eikä paraskaan 
opettaja saa siinä ihmeitä aikaan. Teen parhaani asian suhteen, enkä kanna oppilaiden huonoja tu-
loksia matkassani. (54/4/67) 
 
[---] teen parhaani ja sen on pakko riittää. (38/3/82) 

 

 

Nästan femte delen av informanterna (19,2 %) kommenterar att elevers och studerandes skolprestationer 

påverkar deras arbetsmotivation på gott och ont. Om elever och studerande har bra framgång kan det höja 

lärarens arbetsmotivation. Däremot om elever och studerande inte är så framgångsrika kan det minska 

lärarens arbetsmotivation. Undervisning anses vara utmattande om elever och studerande inte bryr sig om 

sin egen inlärning. Dåliga skolprestationer anses skapa känslan av otillräcklighet hos läraren. Däremot om 

elever och studerande är aktiva blir också läraren entusiastisk. (Se exempel 30) 

 

Exempel 30: 

Hyvässä ja pahassa: hyvä menestys auttaa jaksamaan sekä motivoi ja sitten taas päinvastoin huono 
menestys aiheuttaa hermostumista ja riittämättömyyden tunnetta eikä motivaatiossa ole kehumista. 
(30/2/74) 

 
kyllä hyvät ja yrittävät oppilaat motivoivat enemmän kuin laiskat ja häiriköivät. (56/5/33) 
 
Erittäin paljon, jos oppilaat eivät välitä opiskelusta, myös opettaminen on uuvuttavaa (40/3/37) 
 
Paljonkin. Ruotsia kun opiskellaan vastahakoisesti, se ei lisää opettajan motivaatiota… joskus oikein 
innostuu, kun oppilaat ovat mukana ja saadaan jotain aikaiseksi… (59/5/83) 

 

 

Emellertid nämner 5,6 % av informanterna att elevers och studerandes skolprestationer påverkar en aning. 

Därtill påpekar 16,4 % av informanterna att elevers och studerandes skolprestationer inte är huvudsaken 

på arbetet. Det finns många andra faktorer som påverkar lärarens arbetsmotivation mer än elevers och stu-

derandes skolprestationer. Beträffande lärarens arbetsmotivation anser informanterna att elevers och  

studerandes skolframgång inte är så viktig som bland annat deras intresse, motivation, attityder, upp-

skattning och feedback. En informant berättar att hon inte skulle orka i sitt arbete utan dessa faktorer. Där-

till påpekar en annan informant att även om det är mer betydande för lärares arbetsmotivation att elever 

och studerande är intresserade och motiverade leder detta vanligen till bra skolprestationer. Man kan säga 

att det utvecklas en god cirkel. (Se exempel 31) 

 

Exempel 31: 

[---] muu kuin opiskelijoiden menestys vaikuttaa paljonkin motivaatioon: opiskelijoiden asenteet, ak-
tiivisuus, avoimuus, saamani palaute. Ja motivaationi on edellä mainitsemieni tekijöiden suhteen kor-
kealla. Muuten en jaksaisi tehdä työtäni tällä hetkellä. (48/4/1) 
 



 
 

56 

Yritteliäisyys ja innokkuus motivoi, eivät vain hyvät tulokset. (44/3/12) 
 
Kun tunnen tekeväni työtä, jolla on merkitystä, saan siitä voimaa. Oppilaiden antama positiivinen pa-
laute auttaa jaksamaan ja meillä on positiivinen ja avoin oppimisympäristö. Apua pyydetään, kun ei 
osata ja kun osataan, muistetaan kertoa se. (31/2/34) 
 
Tottakai se vaikuttaa. Silloin kokee olevansa onnistunut. Mutta ehkä oppimismenestystäkin tärkeäm-
pi mittari on oppilaiden motivaation ja innostuksen lisääntyminen (mikä tietysti johtaa aikanaan op-
pimismenestykseen). (29/1/39) 

 

 

Av informanterna erkänner 42,5 % ändå att elevers och studerandes skolprestationer påverkar positivt 

deras arbetsmotivation. Som det framgår av exempel 32 argumenterar informanterna att det känns bra när 

man kan bevittna elevers och studerandes inlärning och framgång. Läraren kan själv känna att ha framgång 

i sitt eget arbete när elever och studerande har lärt sig någonting. På grund av detta kan man få krafter och 

känna sig glad, stolt och en-tusiastisk. En informant påpekar att elever är ju orsaken till att man orkar ar-

beta. (Se exempel 32) 

 

Exempel 32: 

Oppilaiden onnistumisen myötä oma motivaatio kasvaa. Kun jonkun kasvot kirkastuvat hänen oival-
lettua asian tai onnistuttuaan kokeessa, minäkin ilahdun. (35/3/4) 
 
Hyvät tulokset antavat voimaa. (60/5/41) 
 
Onnistunut työ ilahduttaa. (32/2/42) 
 
Kun näkee heidän edistymisensä ja saa jotakin innostettua johonkin, se motivoi. Oppilailta tulee se, 
minkä vuoksi työtä jaksaa tehdä. (40/3/55) 

 

 

Som det framgår av exempel 33 påminner en informant att fast goda skolprestationer påverkar positivt på 

arbetsmotivation får dåliga skolprestationer försöka mer. Det konstaterades tidigare att man borde god-

känna realiteten att undervisningen inte alltid bär frukt. Risken för stressen och utbrändheten är större för 

dem som har höga förväntningar och ideal och är redo för att göra allting för att nå dessa förväntningar. 

Om man kräver för mycket av sig själv kan man lätt bli utbränd. (Se avsnitt 2.5.1) 

 

Exempel 33: 

Kyllä oppilaiden hyvä menestys vaikuttaa positiivisesti työmotivaatiooni. Huonot tulokset harmitta-
vat, mutta eivät vaikuta kielteisesti työmotivaatioon vaan saavat yrittämään enemmän. (36/3/7) 
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har blivit allt bredare kommer fram i informanternas svar. Läraren är nuförtiden en uppfostrare och ibland 

även försörjare. I informanternas svar syns det också oro om svenskans framtid som skolämne samt kar-

riärens längd. Flera informanter säger att de är osäkra om de orkar hela karriären som lärare. En informant 

kommenterar att hon inte orkar ända till pensionen – åtminstone vid fullt förstånd. (Se exempel 34) 

 

Exempel 34: 

Usein. Työn kuluttavuuden takia. Leipänsä voisi kai ansaita helpommallakin… (37/3/22) 
 
Kyllä. Nykyään on oltava myös kasvattaja ja lähes huoltajakin. (59/4/28) 
 
Olen harkinnut. Tuntuu siltä, että tällä palkalla tällainen työmäärä on kohtuuton, jaksanko tehdä tätä 
työtä vielä reilut 20 vuotta? Ja miten käy ruotsin kielen opetuksen tulevaisuudessa, sekin on askarrut-
tanut. (40/3/8) 
 
Kyllä. En usko jaksavani täysjärkisenä eläkkeelle asti. (35/3/4) 

 

 

Som det framgår av exempel 35 berättar flera informanter också att det är uppslitande att man bär arbeten 

hem med sig. Läraren måste arbeta även på kvällar och veckoslutet. Mot egen vilja går arbetet ibland även 

förbi familjen. En informant önskar att hennes barn kommer att minnas någonting annat om sin barndom 

än den trötta och förbittrade mamman. Hon är till och med rädd för sin mentala hälsa. En annan informant 

påpekar att även om man gillar sitt arbete måste man älska sig själv mer. (Se exempel 35) 

 

Exempel 35: 

Olen. Tässä työssä tulee tuotua töitä liikaa kotiin. Olisi kiva, jos työ pysyisi työpaikalla. (34/1/68) 
 
Olen. Jos vaihtaisin alaa, haluaisin sellaisen ammatin, jossa ei tarvitse tehdä töitä iltaisin ja viikonlop-
puisin. (36/3/7) 
 
Useasti. Tuntuu, että en pidemmän päälle jaksa sitä, että työ täytyy aina priorisoida perheen edelle, 
jotta selviytyisi seuraavasta päivästä/viikosta… Viime aikoina työjohdon vaatimukset ovat lisäksi käy-
neet kohtuuttomiksi. Työmotivaatio katoaa liian paineen alla. (40/3/55) 
 
Olen. Koska jostain muusta työstä ehkä saisi leipänsä helpommalla. Olisi kiva, jos oma lapsi muistaisi 
lapsuudestaan jotain muutakin kuin kiukkuisen, väsyneen äidin. Koska pelkään mielenterveyteni puo-
lesta. (38/3/61) 
 
Kyllä, jo pidemmän aikaa. En halua uhrata vapaa-aikaani työlle. Vaikka pidän työstäni, rakastan it-
seäni enemmän. (33/3/43) 

 

 

Av informanterna erkänner 22,8 % att de ibland har tänkt byta bransch. Flera informanter berättar att de 

har tänkt saken när de har varit trötta, stressade eller stunden har av någon annan anledning varit dålig. En 

informant påpekar ändå att de fördelar som arbetet har har hittills vunnit över nackdelarna. Informanterna 

nämner att bland annat dålig lön och dåliga möjligheter att slå sig fram i arbetet är nackdelar som har gjort 
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dem betänksamma över sin arbetskarriär. Likaledes har diskussionen om svenskans ställning orsakat för-

tänksamhet hos informanter. Lärarna känner sig inte vara uppskattade. En informant erkänner ändå att hon 

vet att det inte heller är lätt i andra branscher och för att inte ens tala om att omskola sig själv i högre   

åldern. (Se exempel 36) 

 

Exempel 36: 

Joskus. Silloin, kun oikein ottaa päähän. (33/2/72) 
 
Harvemmin. Joskus heikkona hetkenä kyllä. [---] (33/3/84) 
 
Olen joskus, kun ruotsin asemasta on terävästi keskustelu mediassa. Kokee asemansa turhaksi, ku-
kaan ei arvosta. (49/4/11) 
 
Joskus stressaantuneena, mutta tiedän ettei monella muullakaan alalla helppoa ole eikä alan vaihto 
ja uudelleen kouluttautuminen tämän ikäisellä (44) ole ihan yksinkertaista [---] (44/3/12)  

 

 

Av informanterna säger 36,7 % att de aldrig har tänkt byta bransch. Det vanligaste argumentet för detta är 

att läraryrket har varit en dröm och man känner vara i sitt esse. Informanterna berättar att de njuter av och 

trivs i sitt arbete och inte skulle omvälja även om arbetet ibland känns tungt. Några informanter berättar 

även att de inte har tänkt byta bransch eftersom de är för gamla för det eller de inte har hittat på någon 

annan bransch som skulle intressera dem. Även ekonomiska frågor såsom bostadslån anses vara en orsak 

att hålla sig till läraryrket. Det är dock ironiskt att några informanter har svarat att de inte har tänkt byta 

bransch – åtminstone inte än. (Se exempel 37) 

 

Exempel 37: 

en, tää on ihan parasta! Antoisaa, joka päivä on erilainen, [---] (28/1/58) 
 
En, olen unelma-ammatissani (58/5/29) 
 
En ole. Vaikka opettajan työ on välillä rankkaa, nautin silti työstäni. (35/3/50) 
 
En – liian vanha siihen!! (59/5/2) 
 
Asuntovelka ja perheen toimeentulo ovat pitäneet tiukasti ruodussa. Turhat haaveet on saanut hau-
data. (51/4/40) 
 
EN vielä. (36/3/26) 

 

 

I informanternas svar kommer det fram många saker och aspekter som också har konstaterats i avsnitt 2.3 

som behandlar orsaker till utbrändhet samt i avsnitt 2.5.1 som behandlar förväntningar och krav i lärar-

yrket. Sådana saker är bland annat brådska, gräns mellan arbetstid och fritid, brist på uppskattning samt 

ökande arbetstakt och arbetsmängd. 
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4.6 Utmaningar i läraryrket 

 

Som det tidigare konstaterades i avsnitt 2.5 finns det olika slags utmaningar som förekommer speciellt i 

läraryrket. Lärarens fundamentala uppgift har skymt och krav som är utsätta till läraryrket anses vara 

omänskliga. Även aktuella skolförnyelser och skolförändringar samt olika frågor som gäller svenska språkets 

status i finska skolor kan påverka lärarens ork.  

 

 

4.6.1 Förväntningar och krav på läraryrket 

 

Fråga 4 kartlägger om mina informanter anser att det finns tillräckligt diskussion om lärares ork i arbetet. 

Frågan är öppen, således har informanterna fritt formulerat sina svar. 79 informanterna har svarat på    

frågan. Informanterna indelas tydligt i tre olika grupper: de som anser att det finns tillräckligt diskussion om 

lärares ork i arbetet, de som anser att det inte finns tillräckligt diskussion om temat och de vars åsikt är 

någonting emellan dessa två.  

 

De som anser att det inte finns tillräckligt diskussion om lärarens ork i arbetet bildar en klar majoritet,   

eftersom till och med 59,5 % av informanterna anser att man borde ha mer öppenhet och diskussion be-

träffande temat. En informant konstaterar kärnfullt att även om man vet att läraryrket är krävande anses 

lärarens ork i arbetet ofta som automatisk eller som självklarhet. Lärare anses som övermänniskor. Flera 

informanter påpekar att de utomstående inte förstår läraryrkets karaktär och helhetsbild. Informanterna 

påpekar att läraryrket anses ofta som kallelsegärning. De utomstående föreställer sig att man inte kan bli 

trött eller utbränd om man har ett yrke som är ett kall. (Se exempel 38) Detta är dock inte sant för kallelse-

gärningen kan däremot göra läraren utsatt till utbrändhet (se avsnitt 2.5.1). 

 

Exempel 38: 

Ei puhuta. Lisää avoimuutta kaivattaisiin. (59/4/28) 
 
Ei mielestäni. Tiedetään, että koulumaailma on muuttunut hyvin vaativaksi, mutta opettajien jaksa-
minen koetaan automaattiseksi. (54/4/67) 

 

 

Många informanter påpekar att lärares arbetsmängd är allt för stor och ökar hela tiden. Kraven på lärar-

yrket har blivit omänskliga och lärarens ork blir obeaktad. Lärare har ständig bråttom och stress. De utom-

stående verkar inte förstå detta. Som det framgår av exempel 39 kommenterar några informanter att    

läraren inte får klaga på trötthet enligt allmänna opinionen eftersom läraren har ju avundsvärda korta   

arbetsdagar och långa sommarlov. Temat tas inte alltid på allvar. Därtill anser några att lärarens lön är i 

obalans i förhållande till arbetsmängden. (Se exempel 39) 
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Exempel 39: 

Ei. Tuntuu siltä, että vaatimuksia tulee aina vain lisää. (45/3/75) 
 
Ei puhuta. Työmäärä ja työhön liittyvä stressi on lisääntynyt viime vuosina todella paljon. Monet te-
kevät työtä jaksamisen äärirajoilla. Aihe on minusta tabu. Julkisuudessa opettajien työstä tiedetään 
vain murto-osa, mikä vaikuttaa asenteisiin. Jos väsyy, saa pahimmillaan katkeria kommentteja liian 
pitkästä kesälomasta. (40/3/55) 
 
Ei varmaankaan. Kukaan ulkopuolinen ei käsitä opettajan työn luonnetta (hektisyys, intensiivisyys, 
moniulotteisuus, kokonaisvaltaisuus) (43/3/9) 
 
Ei. Opetustyötä tunnutaan edelleen pidettävän kutsumusammattina. Työmäärä palkkaukseen näh-
den on täysin epätasapainossa. (29/1/63) 

 

 

Som det framgår av exempel 40 beskriver en informant att lärare vanligen är väldigt samvetsgranna per-

soner. Lärare lider hellre i tysthet och har dåligt samvete om ledigheter. (Se exempel 40) Som det kon-

staterades i avsnitt 2.3.3 blir de mest motiverade och engagerade ändå mest sannolikt utbrända.  

 

Exempel 40: 

Ei oikeastaan. [---] Opettajiksi valikoituvat (oman kokemukseni perusteella) aika tunnollisia ihmisiä ja 
he kärsivät mieluummin hiljaisuudessa tai liian kauan, kuin ottavat lomaa raskaaksi käyneestä työstä. 
Lomasta podetaan huonoa omaatuntoa. (34/1/68) 

 

 

Å sin sida anser 19,0 % av informanterna att det finns tillräckligt diskussion om temat. Många informanter 

tillägger ändå att även om det finns tillräckligt diskussion blir det ingenting verkligen gjort. Informanterna 

längtar efter konkreta handlingar. (Se exempel 41) 

 

Exempel 41: 

Kyllä. Puhetta on paljonkin, mutta tekoja sitten vähemmän. (32/2/42) 
 
Puhutaan mutta siihen se jääkin. Milloin ryhdytään tekoihin? Tilanne huononee mielestäni koko ajan. 
(38/3/27) 

 

 

Det finns ändå några informanter som anser att det finns rent av för mycket diskussion om lärares ork i    

arbetet. Däremot påpekar några att det är viktigt att tala om ork, stress och utbrändhet beträffande alla 

yrken. De anser att lärare inte är mer trötta än andra arbetare eftersom alla yrken har sina egna på-

frestningar. (Se exempel 42) 

 

Exempel 42: 

Puhutaan ja välillä jopa kyllästymiseen asti. (36/3/5) 
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Puhutaan. Tuskin olemme sen väsyneempiä kuin muutkaan työntekijät. (38/3/82) 
 

 

Av informanterna har 21,5 % en åsikt som är någonting emellan. Några framhäver bland annat att situ-

ationen nuförtiden är bättre än tidigare. Man har börjat lägga märke till lärares ork mer än tidigare. Flera 

informanter anser ändå att media inte ger en rättvisande bild av läraryrket och temat blir lätt underskattat. 

Däremot säger några informanter att det finns diskussion sinsemellan lärare men det finns inte tillräckligt 

offentlig diskussion. Det finns undersökningar och statistiker men ändå tas lärares utbrändhet inte på all-

var. Det känns att ingen verkligen lyssnar. (Se exempel 43) 

 

Exempel 43: 

Nykyään siihen on alettu kiinnittää enemmän huomiota. (29/1/30) 
 
Kyllä ja ei. Välillä aihe on esillä mediassa, mutta aihetta vähätellään; vedotaan kutsumusammattiin 
tai erityisen raskaisiin tapauksiin (esim. erityisoppilaat). [---] (28/2/46) 
 
Ei julkisuudessa. Opettajien kesken kyllä. (57/4/77) 
 
Jonkin verran puhutaan, mutta vain yleisellä tasolla. Konkreettisia toimia en ole juurikaan kuullut. 
(29/1/39) 
 
Joo ja ei. Saatetaan ottaa esille asiaa, tilastoja ja tutkimuksia, mutta tuntuu, ettei asialle kuitenkaan 
tehdä mitään. Osa vähättelee asiaa, tai ei halua itse tunnustaa uupumustaan. (37/3/22) 

 

 

Fråga 5 tar reda på hurdana åsikter mina informanter har om krav som ställs på läraryrket. Frågan är öppen 

och 77 informanter har berättat sina åsikter med egna ord. En klar majoritet (72,7 %) av informanterna 

anser att krav som ställs är hårda och överdimensionerade. Det blir hela tiden mer och mer krav och för-

nyelser. Nya kunskaper kräver ändå energi och krafter. En informant påpekar att krav är för stora även i 

förhållande till yrkes låga uppskattning. Efter allt detta är det svårt att bevara arbetsmotivation och yrkes-

skicklighet. Därtill borde man själv ta hand om sin egen utbildning för att upprätthålla sin yrkesfärdighet. 

(Se exempel 44) 

 

Exempel 44: 

Vaatimukset kasvavat koko ajan – eri kouluasteilla eri tavoin. Ei koko ajan voi vaatia enemmän ja te-
hokkaammin! (38/3/64) 
 
Vaatimukset ovat koventuneet koko ajan ja esimerkiksi sosiaalista mediaa pitää osata käyttää ope-
tuksessa entistä enemmän. Teknistä osaamista vaaditaan lisäksi aiempaa enemmän. (39/3/52) 
 
Opettajan tulee aina olla vastaanottavainen uudistuksille, se on joskus ahdistavaa. Esim. tietoteknii-
kan kehitys on stressaavaa välillä. (48/4/70) 
 
Ne ovat liian kovia suhteessa ammatin arvostuksen laskuun. [---] (56/3/17) 
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Som det framgår av exempel 45 påpekar några informanter att krav ställs av flera olika parter; bland annat 

har föräldrar, elever, arbetsgemenskap och samhäll alla sina egna åsikter om lärarens uppgift. Flera infor-

manter känner att de borde vara förälder, sociolog, psykolog, pedagog, sekreterare, läkare, polis, präst och 

studiehandledare. Läraren borde vara villig för allting och vara nästan som undergörare. (Se exempel 45) 

 

Exempel 45: 

todella vaativa (mutta antoisa) ammatti. Vanhemmat, oppilaat/opiskelijat, työyhteisö, ympäröivä yh-
teiskunta jne. asettaa vaatimuksia. Pitäisi olla kaikkea opettajasta sosaaliohjaajaan, psykologiin, sih-
teeriin… [---] (28/1/58) 
 
Nykyään pitäisi olla moniammatillinen osaaja: psykologi, sosiaalityöntekijä, lääkäri, poliisi ja siinä si-
vussa äiti ja opettaja. (52/4/81) 

 

 

Utöver undervisning är läraren ansvarig för många andra uppgifter. Nuförtiden finns det mycket uppgifter 

som läraren inte ens har anlag för att klara dem. Flera informanter uttrycker sin oro om lärarens hela tiden 

ökande arbetsmängd. Många säger att det inte finns tillräckligt tid för lärarens fundamentala uppgift, såle-

des för undervisning. En förhärskande företeelse som har utökat lärarens arbetsmängd är bland annat stora 

och integrerade elevgrupper. En informant påpekar att man borde vara yrkeskunnig i flera olika yrken när 

läraren har i en och samma grupp både en hörselskadad och en synskadad elev samt flera elever som har 

olika slags beteendestörningar. Därtill efterlyser en informant yrkesövergripande samarbete. Hon säger att 

man borde ha mer yrkeskunniga studiehandledare, hälsovårdare, kuratorer och psykologer i skolor för att 

lärare kan koncentrera sig på sin egen grundläggande uppgift. (Se exempel 46) 

 

Exempel 46: 

Koko ajan tulee lisää vaatimuksia, mutta ei palkkaa vastaavasti. Eikä se palkkakaan mitään auttaisi, 
koska ihminen ei jaksa loputtomasti. Opetuksen laatu kärsii, kun pitää siinä sivussa vääntää kaiken 
maailman papereita. (38/3/61) 
 
Työmäärä ja vaatimukset lisääntyvät koko ajan. Opettajan työ ei ole enää ”opettamista” vaan kaik-
kea mahdollista. (29/1/39) 
 
On kohtuutonta vaatia, että koulut enää nykyisellään yksin ratkaisisivat oppilaiden ja perheiden on-
gelmia. Moniammatillista yhteistyötä on lisättävä ja kouluihin on saatava riittävästi osaavia opinto-
ohjaajia, terveydenhoitajia, kuraattoreja, psykologeja, koululääkäreitä ja kiinteistönhuoltajia, jotta 
opettajat voisivat keskittyä perustehtäväänsä. (28/2/46) 
 
Aina vaan tulee työtehtäviä lisää ja sun pitää olla monen alan ammattilainen…Oppilaat integroidaan 
samaan ryhmään kaikki: kuulovammainen, näkövammainen ja vielä käytöshäiriöiset, on siinä teke-
mistä… (59/5/83) 

 

 

Som det tidigare konstaterades har lärarens uppfostringsansvar ökat. Det talas till och med om utdöende 

av föräldraskap. (Se avsnitt 2.5.2) Av informanterna nämner 13,0 % denna företeelse i sitt svar. Läraren 
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anses som tjänstleverantör och därför har elever eller framför allt deras föräldrar rättighet att kräva in-

dividuellt service för sina barn. Det är dock omöjligt när man har stora elevgrupper som är heterogena. 

Ytterligare har olika slags beteendestörningar och mentala störningar blivit allt vanligare bland ungdomar. 

Föräldrar antar att skolan tar hand om uppfostring. Samtidigt antar elever på grund av brist på gränser att 

de kan göra vad som helst. Många påpekar att föräldrar inte vill bära ansvaret för uppfostran utan överför 

det till läraren. En informant berättar att föräldrarna har stora krav även om de inte vet någonting om   

skolans vardag. Uppfostringen tar också tid från själva undervisningen. (Se exempel 47) 

 

Exempel 47: 

Ne kasvavat koko ajan. Oppilaat, tai lähinnä heidän vanhempansa ajattelevat, että heillä on oikeus 
vaatia hyvinkin yksilöllistä PALVELUA, eivätkä he itse halua kantaa vastuuta. (35/3/4) 
 
Vanhemmat vaativat paljon, mutta eivät oikeastaan tiedä koulun arkitilanteista mitään. (49/4/11) 
 
Vaatimukset ovat kovat ja kovenevat jatkuvasti. Opettajan pitää yhä enenevässä määrin olla enem-
män kasvattaja. Osa kodeista sysää kasvatusvastuun koululle ja opettajille. Kotien leväperäisyys lisää 
opettajien työtä, mikä osaltaa vaikeuttaa perustietojenkin opettamista. (37/3/22) 

 

 

Däremot anser 6,5 % av informanterna att förväntningar och krav är passande eller till och med för litet. De 

som anser förväntningar och krav som passande är ändå en klar minoritet. Några informanter kommente-

rar att läraren i Finland har ganska mycket friheter. Arbetet är väldigt självständigt och krav kan anses vara i 

var och ens eget huvud. En informant berättar att hon har ställt sina egna gränser och krav. Hon råder att 

man inte borde lyssna på andras åsikter utan bestämma själv vad man kan och orkar göra. (Se exempel 48) 

 

Exempel 48: 

Meillä (kuten yleensäkin Suomessa) työskentely on mielestäni hyvin itsenäistä, en koe että minulle 
työnantajan taholta asetettaisiin suuriakaan vaatimuksia. [---] (34/3/53) 
 
Vaatimukset ovat kaikilla korvien välissä. Olen laittanut itse itselleni rajat ja vaatimukset ja niitä nou-
datan. Jotkut antavat liikaa muiden vaikuttaa itseensä. (33/2/72) 

 

 

Fråga 21 kartlägger informanternas uppfattningar om läraryrket har förändrats under åren. Frågan är öp-

pen och 79 informanter har svarat på frågan med sina egna ord.  

 

En klar majoritet (65,8 %) anser att deras uppfattningar om läraryrket har förändrats under åren. Som det 

framgår av exempel 49 erkänner flera informanter att arbetet är mer påfrestande än vad de har trott    

tidigare. Några informanter godkänner att uppfattningar har blivit mer realistiska och de naiva och idea-

listiska uppfattningarna har förstörts. Det vanligaste argumentet för detta är helt enkelt att lärarens       

arbetsbeskrivning har förändrats och blivit mångsidigare. Nuförtiden är läraren en uppfostrare samt vid 
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behov kan läraren agera även som psykolog, sociolog, hälsovårdare och så vidare. Därtill anses olika slags 

förändringar ha ökat så kallade extra arbeten, således arbeten som görs utanför klassrummet. (Se exempel 

49) 

 

Exempel 49: 

Opiskeluaikana en osannut aavistaakkaan, miten raskasta opettajan työ olisi. (51/4/40) 
 
On. Enää en kuvittele opettajan työpäivien olevan lyhyitä ja tajuan miten paljon MUUTA opettajan 
työ sisältää kuin opettamisen. (32/2/42) 
 
Alkuun riitti oman oppiaineen hallinta ja omien tuntien hoitaminen. Nyt pitäisi sohia sataa muuta 
asiaa. Tuntuu, että energia kuluu johonkin muuhun kuin perustyöhön, johon minut on palkattu: opis-
kelijoiden opettamiseen ja auttamiseen. (40/3/55) 
 
On. Pelkkää opettamista voi tehdä enää harvoin, on niin paljon kaikkea muuta. Välistä toivoisi, että 
saisi myös opettaa… (59/5/83) 

 

 

Därtill finns det förändringar i elevmaterial; skillnader mellan elever har blivit större och elevgrupper är 

ännu mer heterogena. Detta förorsakar oundvikligen problem i klassrum. Även familjestrukturer har för-

ändrats. På grund av detta har också lärarens status i ungdomars liv förändrats. Helt enkelt har lärarens 

ansvar ökat. Samtidigt anser några informanter att läraren borde vara någon slags cirkusartist eller under-

hållare för att elever skulle bli intresserade och motiverade. Lärarens auktoritet har minskat och eleverna 

väntar på mångsidiga och medryckande lektioner, således har lärarens fundamentala uppgift skymt även i 

detta avseende. (Se exempel 50) 

 

Exempel 50: 

On. Monille lapsille/nuorille opettaja on tärkeä aikuinen. Perherakenteet ovat muuttuneet, oppilaita 
diagnosoidaan herkemmin ja opettajilta myös vaaditaan enemmän. Opettajan asema on muuttunut 
vanhoihin aikoihin verrattuna. (36/3/26) 
 
Kyllä, ehdottomasti. Ensimmäiset kymmenen vuotta voin sanoa nauttineeni työstäni aivan varaukset-
ta, […]. Vuosien mittaan on tullut yhä enemmän keskittymis-, oppimis- ja käytösongelmia. (54/4/76) 
 
Kyllä. Mailma on liiaksikin muuttunut 33 työvuoden aikana.Lyhytjänteisyys ja jatkuva SHOWmeininki 
niin kotona kuin koulussa valtaa alaa. Mistää ei saisi enää huomauttaa. Pitää vain hyväksyä! 
(60/5/41) 

 
 
Det är klart att många lärare njuter av det vanliga och praktiska undervisningsarbetet. Många känner att 

utvecklingen går i fel riktning och den nya riktningen leder till förändringsmotstånd och utbrändhet.       

Arbetet känns splittrat och oklart. En informant påminner ändå att fast det finns många förändringar i lä-

rarens arbete är de inte alla dåliga. Mångsidighet kan anses också som en positiv sak som ger energi för 

arbetet. 
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Däremot anser 25,3 % av informanterna att deras uppfattningar om läraryrket inte har förändrats. Till   

exempel påpekar en informant att hon har vetat från första början att lärarens arbete är både påfrestande 

och givande. Å andra sidan känner 13,9 % av informanterna att antingen de själva eller deras uppfattningar 

om sig själva har förändrats under deras arbetsår. Naturligtvis växer och utvecklar läraren själv som person. 

Därtill höjer arbetserfarenheten självkänslan och självkännedomen. Man lär sig nya kunskaper och får mod 

att möta nya situationer. Även attityder och ställningstagande mot arbetet förändras när man har fått er-

farenhet. (Se exempel 51) 

 

Exempel 51: 

Realismi ja taito kohdata ihminen ihmisenä kasvavat iän myötä ja siitä on opettamisessa hyötyä. Itse 
käsitys opettajuudesta ei ole paljoa muuttunut. (43/3/10) 
 
Olen oppinut ajattelemaan ja suunnittelemaan enemmän itsenäisesti ja unohtamaan pakkosuoritta-
misen ja opsin. Lähtökohtana on oppilasryhmä ja sen tarpeet, ops on pelkkä kehys. Olen oppinut ot-
tamaan rennommin ja huumorilla tunnit ja oppilaat ja oppinut samalla luovemmaksi. (44/3/12) 
 
Ensimmäinen työvuosi on muokannut käsityksiä. Lähinnä käsitykset omasta itsestä työntekijänä ovat 
muuttuneet ja ’turhat luulot’ omasta itsestä opettajana ovat karisseet. (26/1/69) 
 
Eipä juurikaan. Toki olen itse vanhentunut ja muuttunut lempeämmäksi. (66/5/62) 

 

 

4.6.2 Förändringar och förnyelser i läraryrket 

 

Som det tidigare påpekades förändras skolan och läraryrket ständigt. Ständiga förnyelser och förändringar 

utmanar, utmattar och frustrerar och följaktligen påverkar det obestridligt lärarens ork. (Se avsnitt 2.5.2) 

Fråga 6 syftar på att kartlägga informanternas tankar om förändringar och förnyelser i läraryrket. Frågan är 

öppen, således har informanterna svarat på frågan med sina egna ord. 75 av informanterna har svarat på 

frågan. 

 

Det syns tydligt i informanternas svar att förändringar och förnyelser skapar stress och de anses ofta som 

utmanande. Detta är i linje med det som konstaterades tidigare i avsnitt 2.5.2; flesta lärare förhåller sig 

negativt till förnyelser. Som det framgår av exempel 52 nämner flera informanter också att krav på för-

ändring är kontinuerligt och man inte hinner bli van vid allting nytt. Förändringar och förnyelser kräver  

också tid och besvär. Arbetsmängden ökar och det tär på krafter. 42,7 % av informanterna som har svarat 

på frågan anser att förnyelser och förändringar är först och främst utmanande. En informant kommenterar 

att stressen om förändringar syns på arbetsplatsen även om man själv inte stressar. (Se exempel 52) 
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Exempel 52: 

uudistukset ovat aiheuttaneet vain lisää stressiä ja kiirettä, ajankulua, sekä opetustuntien vähentä-
mistä (57/4/19) 
 
Olen välillä ahdistunut kaikesta uudesta ja esim. teknologian nopeasta kehityksestä. Totta kai tekno-
logia myös antaa paljon mahdollisuuksia mutta kaiken hallitseminen vie paljon aikaa ja voimia. 
(38/3/27) 
 
Olen aika mukautuvainen luonteeltani, joten tähän asti olen sopeutunut hyvin kaikkeen pikku hiljaa. 
Monesta eriluonteisesta kollegasta tosin huomaa, miten muutokset tuovat valtavasti stressiä. 
(43/3/10) 

 

 

Det är viktigt att komma ihåg att i synnerhet när förnyelserna känns obehagliga och onödiga tär det på  

krafter och ork (se avsnitt 2.5.2). Några informanter påpekar också att det inte finns tillräckligt resurser och 

kunskap för läraren att klara av förändringar och förnyelser som ställs uppifrån. 8,0 % av informanterna 

påminner att man borde lyssna mer på lärare när man gör beslut om förändringar och förnyelser som gäller 

läraryrket. Lärare är ju experter i sitt eget område. Det syns i informanternas svar att lärarna inte heller är 

nöjda med utbildningen. Till exempel finns det inte tidsenlig vidareutbildning och det antas att lärarna  

sätter sig in i förnyelser och förändringar på sin egen fritid. (Se exempel 53) 

 

Exempel 53: 

Muutokset ovat tarpeen, jos niissä on jotain järkeä. Yleensä muutokset eivät näy arjessa kuin pape-
risotana. (60/4/45) 
 
Uudistuksia on paljon, nyt kaivataan vain työskentelyrauhaa. Muutokset eivät aina ole loppuun asti 
ajateltuja, onkohan opettajilta kysytty kokemusta tai mielipidettä lainkaan.. (49/4/11) 
 
Tuntuu, että uudistuksia tehdään kysymättä opettajilta eli asiantuntijoilta. [---] (32/3/16) 
 
tulee aika paljon nopeasti, koulutus laahaa perässä (45/3/25) 
 
Uudistuksia ja muutoksia tulee koko ajan lisää eri puolilta ja oletetaan, että opettaja pystyy ns. nor-
mitöidensä ohella klaaraamaan kaiken. Usein uudistuksiin ja muutoksiin pitää perehtyä omalla ajalla 
palkatta. (37/3/22) 
 
Muutokset ovat osittain välttämättömiä, mutta uudistuksien tahti liian kova. Joskus tuntuu, että uu-
distetaan vain uudistumisen vuoksi. Opettaja ei pysy mukana, varsinkaan kun ammattiin liittyvä täy-
dennyskoulutus on koulutuksen järjestäjän taloudellisen tilanteen vuoksi olematonta. (40/3/55) 

 

 

Informanterna påpekar att förändringar och förnyelser inte alltid är positiva. 18,7 % av informanterna be-

rättar att förändringar och förnyelser har harmat eller förbryllat dem. 9,5 % av informanterna anser att 

förändringar och förnyelser har varit onödiga eller onyttiga. Enligt informanter ökar de onödiga eller     

onyttiga förnyelserna och förändringarna bara arbetsmängden. Förändringar och förnyelser som anses som 

negativa är till exempel studieplaners ständiga reformering och undervisningstimmars reducering i svenska 
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språket. Även olika slags nya tekniska apparater och det sociala mediet tycks vara utmanande. (Se exempel 

54) 

  

Exempel 54: 

[---] Kansainvälisyys, yhteistyö, verkostoituminen, isot yksiköt – kaikki hämmentää. (56/4/78) 
 
Opetussuunnitelmien laatiminen on ahdistavaa. Tasaisin väliajoin opettajalle annetaan uusia haastei-
ta ja lyödään eteen abstrakteja OPS:eja, ihmisiltä, jotka ovat etääntyneet itse opetustyöstä ja opiske-
lijoiden maailmasta. (35/3/51) 
 
Koulumaailma muuttuu koko ajan. Uusia opetussuunnitelmia tulee liian usein, jotta entinen edes eh-
dittäisiin ottaa kunnolla käyttöön. [---] (54/4/67) 
 
Ruotsin viikottaisen tuntimäärän vähentäminen yläasteella yhdeksästä kuuteen oli todella karmea 
uudistus. [---] (54/4/76) 
 
[---] Sähköiset materiaalit ja uudet vempaimet luokassa haastavat ja raastavat välillä opettajaa. 
(60/5/41) 

 

 

Av informanterna anser 8,0 % att förändringar och förnyelser riskerar lärarens grundläggande uppgift. Som 

det framgår av exempel 55 berättar informanterna att de skulle vilja koncentrera sig på undervisning – inte 

på förnyelser. En informant anser till och med att arbetet har förändrats helt och hållet under hennes kar-

riär och därför har hon övervägt att byta bransch. (Se exempel 55) 

 

Exempel 55: 

Työnkuva muuttuu jatkuvasti. Kyseinen vaarantaa työn pohjimmaisen tarkoitusperän. (36/3/5) 
 
Opetus työlle jää entistä vähemmän aikaa, kun on erilaisia projekteja ym. [---] (40/3/8) 
 
Koko ajan tulee jotain uutta. Moni kollegakin toivoisi, että saisi vain keskittyä pelkkään opettamiseen, 
eikä koko ajan ”vääntää” jotain strategiaa, projektia, uutta OPSia tms. (38/3/13) 
 
Työ on viimeisen n. 6 vuoden aikana muuttunut ihan toiseksi, kuin mihin opiskelin ja mitä työtä tein 
ensimmäiset vuodet. Olen monta kertaa miettinyt alan vaihtoa, kun tuntuu niin epätoivoiselta. 
(38/3/61) 

 

 

Det finns dock informanter som förhåller sig positivt till förändringar och förnyelser. 13,3 % av infor-

manterna anser att man borde förnya sig eftersom världen förändras och man måste hänga med. Därtill 

berättar 9,3 % av informanterna att de har varit nöjda med förändringar och förnyelser som har pågått. 

Några informanter nämner till exempel datateknikens utveckling som positiv och motiverande. En infor-

mant berättar att nya kurser i muntlig språkfärdighet är också en förändring som är positiv och meningsfull. 

En annan informant påpekar att man inte själv fastnar när man måste förnya sin undervisning. Hon anser 

att det är positivt när man kan lära sig någonting nytt. (Se exempel 56) 
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Exempel 56: 

Muutos on tätä päivää. (38/3/64) 
 
Uudistukset ovat ihan hyviä, kieli muuttuu ja maailma muuttuu. Suhtaudun niihin positiivisesti. 
(58/5/29) 
 
[---] Opetustaito pysyy vireessä, kun on muutettava opetusta vuosittain. (35/3/50) 
 
Monet tekniset uudistukset, kuten smartboard, ovat todella hyödyllisiä. Monet motivoivat opetusta. 
(56/5/33)  
 
Suullisten kurssien tulo kielten opetukseen on erinomainen asia. Tietotekniikan tulo on myös hyvä ja 
koulutusta tvt-välineiden käyttöön pitäisi ehdottomasti lisätä. (43/3/9) 
 
[---] Uudistukset olivat kuitenkin tarpeen ja kokeilen mielelläni uusia tapoja opetuksessani. Itsekään ei 
jämähdä paikalleen ja oppii samalla uutta. Muutokset ovat siis myös virkistäviä, vaikka ne välillä lii-
kaa kuormittavatkin, kun tulee monta uudistusta peräkkäin. (45/3/57) 

 

 

Däremot anser 4,0 % av informanterna att det inte har pågått några förändringar eller förnyelser under 

deras karriär. Det är ändå klart att största delen av informanterna har negativa tankar mot förändringar och 

förnyelser. Sammantaget har 90,7 % av informanterna nämnt någonting negativt gällande förnyelser och 

förändringar i läraryrket. 

 

 

4.6.3 Svenskans ställning i finska skolor 

 

I enkäten behandlar frågorna 2 och 3 svenskans ställning i finska skolor. Som det konstaterades i avsnitt 3.1 

har svenska som skolämne väckt mycket motstridiga åsikter hos finnar och det talas ofta om ”tvångs-

svenska”.  Diskussionen om svenskans ställning i finska skolor är ständigt och det finns mycket negativitet 

runtom svenska språket. Fråga 2 strävar efter att ta reda på informanternas åsikter om svenskans ställning i 

Finland. Frågan är öppen och informanterna har behandlat temat med sina egna ord. Av informanterna har 

81 svarat på frågan. 

 

Av informanterna som har svarat på frågan anser 21,0 % att svenskans ställning i Finland är bra. Infor-

manterna beskriver svenskans ställning som stabil, tryggad och viktig. Svenskans fasta ställning motiveras 

med svenskans status som Finlands andra nationalspråk. En informant påpekar också att svenskan inte 

kommer att försvinna någonstans eftersom det är modersmålet för en viss befolkningsgrupp. Därtill kan 

man ha nytta av svenska språket i arbetslivet och i resandet. (Se exempel 58) 
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Exempel 58: 

Toinen virallinen kieli. Hyvä osata. Voi olla merkittävä tekijä uralla etenemisessä työpaikasta riip-
puen. Matkailussa hyödyllinen. (43/3/9) 
 
Ruotsin kielellä on vakiintunut asema Suomessa ja Suomen kouluissa, ja koska opetan Helsingissä 
täällä ruotsin merkitystä ei juuri kyseenalaisteta. Saan tehdä työtäni rauhassa. (41/3/15) 
 
Vahvana, sillä ruotsi on virallisestikin Suomen toinen kotimainen kieli. Ruotsin kieltä tarvitaan kuiten-
kin monilla ammattialoilla ja niin kauan kuin Suomi on virallisesti kaksikielinen, on ruotsin kielen ase-
ma turvattava […] (36/3/26) 
 
Pysyvänä, onhan se tietyn väestönosan äidinkieli ja näin kielitaidon tarve ei katoa mihinkään. 
(56/4/44) 

 

 

Däremot anser 13,6 % av informanterna att svenskans status i Finland är bra i teorin men inte i praktiken. 

Svenskans status i Finland är ju tryggad till exempel i lagstiftningen men i praktiken håller många sig nega-

tivt till den. En informant påpekar att det inte är svenskans ställning som har blivit svagare utan det är bara 

människors förhållande till svenska språket som har blivit allt negativare och svagare. Det finns dock regio-

nala skillnader. Enligt informanterna är förhållandet till svenskan i allmänhet helt olikt till exempel i kust-

områden och Helsingfors än i östra Finland där ryska anses ofta som ett nyttigare språk. (Se exempel 59) 

 

Exempel 59: 

Hyvä asema johtuen lainsäädännöstä. Muuten ei ole tällä hetkellä suositussa asemassa nuoremman 
sukupolven keskuudessa. [---] (61/5/14) 
 
Ruotsin kielen asema ei ole heikentynyt, mutta asennoituminen ruotsalaisiin ja ruotsin kieleen on 
muuttunut. Oppilaat eivät koe tarvitsevansa ruotsin kieltä tulevaisuudessa. (40/3/48) 
 
Periaatteessa vankka asema, mutta alueelliset erot vaikuttavat arvostukseen. (59/4/28) 

 

 

Svenskans ställning som helt dåligt beskriver 11,1 % av informanterna. Den vanligaste motiveringen för 

detta är att bara få unga vill lära sig svenska. Som det framgår av exempel 60 anser en informant att vi lever 

i ocivilisationens tidsålder då man understryker bara teknologi och pengar. 

 

Exempel 60: 

Huonona. Pakkoruotsikeskustelun vuoksi sekä yleisen epäsivistyneen aikakauden vuoksi, korostetaan 
teknologiaa ja rahan tekoa. (56/3/17) 

 

 

Av informanterna anser 42,0 % att svenskans ställning har blivit mycket svagare än tidigare och nega-

tiviteten är det som kör över. Svenska språket har blivit underskattat och diskussionen om svenskans     

obligatorium tar inte slut. Några informanter nämner i synnerhet engelskans övermakt som en orsak för att 
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attityder mot svenskan har blivit allt negativare. Elever och studerande anser att det räcker om man kan 

engelska och svenskan anses som onödig. Det anses också ofta som skam om man tycker om svenska   

språket. Både hemmet och mediet tycks ha ett stort inflyttande på människors negativa åsikter om     

svenskan. Några informanter påpekar att det är påfrestande att alltid motivera elever och studerande.  

Läraren kan möta underskatting även bland kollegor. (Se exempel 61) Godkännanden och uppskattningen 

på arbetsplatsen är ändå  viktiga faktorer som förebygger stress och utbrändhet (se avsnitt 2.4.1).  

 

Exempel 61: 

Asema heikkenee koko ajan. Koko ajan käydään keskustelua ruotsin kielen tärkeydestä (ts. siitä kuin-
ka hyödytöntä sen opiskelu on). (36/3/7) 
 
[---] Negatiivissävytteinen keskustelu ns. pakkoruotsin kohdalla vaikuttaa mielestäni siihen, että mo-
net kokevat ruotsin kielen olevan täysin tarpeeton Suomessa. TV ja radio repivät näyttäviä otsikoita 
siitä, että ruotsi halutaan vapaaehtoiseksi […] (40/3/8) 
 
Se on aina tapetilla ja aina joku vaatii sen pakollisuuden lopettamista. Tämä keskustelu ei näytä lop-
puvan. Oppilaidenkin ainainen motivointi ottaa välillä koville. Harvassa ovat ne, joille opiskelu ei ole 
pakkopullaa. Monen oppilaan mielipide on kyllä kotoa opittu. (38/3/13) 
 
Heikentynyt jatkuvasti ja arvostus romahtanut suuren väestön keskuudessa ja väitän, että pitkälti 
median myllytyksen takia, toki poikkeuksiakin on… Harmittavan usein kodin negatiivinen suhtautumi-
nen ruotsin kieleen näkyy, varsinkin pojilla […] (38/3/24) 
 
[---] Kun kertoo olevansa ruotsin opettaja, näkee jo vastapuolen katseista (ja joskus kuulee komment-
tejakin) kuinka vähän työtä arvostetaan .[---] Välillä vaan kyllästyttää alkaa perustelemaan, miksi me 
opiskellaan tätä ruotsia, kun ei missään muussakaan aineessa sitä tarvitse tehdä. Lisäksi tuntuu, että 
myös kollegoiden joukossa on niitä, joiden mielestä ruotsi on ihan turha aine […] (31/2/34) 

 

 

Av informanterna nämner 13,6 % att svenskans ställning är motstridig och kontroversiell. Å ena sidan finns 

det människor som anser svenskan som väldigt viktig men å andra sidan finns det människor som anser 

svenskan som helt onyttig. Befolkningen är tudelad. En informant påpekar att även om många anser  

svenskan som onyttig behöver man svenskan ändå i servicebranscher. Några informanter anser även att de 

som ställer sig negativt till svenska språket gör mer väsen av det än de som ställer sig positivt till svenska 

språket. (Se exempel 62) 

 

Exempel 62: 

Varsin ristiriitainen. Toisaalta on ihmisiä, joille se on erittäin tärkeä ja ydinkysymys kaikessa. Toisaalta 
”pakkoruotsi”-ajatukset, jotka pitävät ruotsin opiskelemista Suomessa täysin turhana. Viestejä työ-
elämän suunnalta tulkitessa käy ilmi, että edelleen tarpeellinen osattava kieli varsinkin palvelualoilla. 
(43/3/10) 
 
Vaikeana. Negatiiviset asenteet saavat paljon tilaa mediassa, mikä taas saa oppilaat asennoitumaan 
entistä negatiivisemmin. Positiivisesti suhtautuvia on kuitenkin paljon, mutta ovat hiljaa. (49/4/11) 
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Informanterna som har valt alternativet alltid eller ofta motiverar sitt svar bland annat med rädslan. Dis-

kussionen om svenskans framtid som skolämne gör betänksam. Några informanter erkänner att svensk-

lärare måste tänka på hur det går med sin egen framtid om svenskan blir ett frivilligt ämne. Det tycks också 

vara omöjligt att undgå diskussionen om svenskans ställning i finska skolor som pågår beständigt både i 

media och på arbetsplatser. Därtill nämner en informant att kallsinnighet mot svenska språket gör arbetet 

och undervisningen ansträngande. Trycket för svenskans frivillighet anses vara stort. (Se exempel 64) 

 

Exempel 64: 

Pelkään ammatillisen tulevaisuuteni puolesta. [---] (35/3/4) 
 
Paljon mietityttää miten meidän ruotsin opettajien käy, jos ruotsista joskus luovutaan pakollisena ai-
neena. (32/2/42) 
 
keskusteluun ruotsin opetuksesta törmää jatkuvasti niin lehdissä kuin opehuoneen kahvipöydässä 
(40/3/37) 
 
Varsinkin viime vuosina välinpitämättömyys kielen opiskelua kohtaan on lukiossakin lisääntynyt, mikä 
tekee opettamisen raskaaksi. (49/4/11) 
 
Luulen, että lähi vuosina ruotsin kielen pakollisuus tulee poistumaan. Paine siihen on suuri. (54/4/67) 

 

 

Som det framgår av exempel 65 har informanter som har bedömt att alternativet ibland beskriver bäst  de-

ras situation motiverat sitt svar med avvikande meningar. Det finns tydliga motsättningar mellan informan-

ternas åsikter. Till exempel anser några informanter att det är omöjligt att undvika att tänka på    svenskans 

framtid eftersom man hela tiden hör och ser nyheter om temat. Däremot kommenterar några andra infor-

manter att det inte är förnuftigt att tänka på saken som man inte själv kan påverka. (Se exempel 65) 

 

Exempel 65: 

asia pysyy mielessä kun lukee, kuulee tai näkee jonku negatiivisen artikkelin aiheesta (45/3/25) 
 

En juuri pohdi asiaa. Minä en voi tehdä asialle muuta kuin opettaa. (57/4/77) 
 

 

Några informanter lyfter fram frågan om svenskans obligatorium. Det finns informanter som har börjat luta 

åt frivillighet eller som tycker att frivillighet skulle vara det rätta beslutet. Sådana informanter anser att 

arbetet och undervisningen skulle bli lättare när man lär bara elever och studerande som är motiverade. 

Både arbetsron och stämningen tros bli bättre om ämnet vore frivilligt. Tvånget tycks inte vara en bra    

lärare. Ändå finns det informanter som anser att frivillighet inte skulle vara en bra sak. Sådana informanter 

argumenterar sin åsikt med det att elever och studerande är för unga för att förstå hurdan nytta man kan 

ha av svenska språket i framtiden. (Se exempel 66) 
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Exempel 66: 

Usein olen toivonut, että ruotsi muuttuisi vapaaehtoiseksi esim. 7. luokan jälkeen, jolloin sen opetta-
minen helpottuisi. Pakko on huono opettaja ja opetus ryhmien työrauha ja motivaatio & tunnelma 
parantuisi kun pois tippuisivat ne pahimmat vastustajat […] (44/3/12) 
 
Joinakin päivinä tuntuu, että ehkä kaikkien ei olisikaan ihan pakko lukea ruotsia, jos se kerran on niin 
vastenmielistä. Mutta tilalle pitäisi ehdottomasti valita joku muu kieli. (38/3/61) 
 
En ole itsekään varma siitä, pitäisikö ruotsin olla pakollinen vai ei. Mielestäni vanhanaikainen kielilaki 
ja vähemmistökansanosa eivät ole hyviä syitä ”pakottamaan” oppimaan ruotsia […] (35/3/51) 
 
Vapaaehtoisuus ei ole hyvä asia, koska oppilaiden kielitaito kaventuu. Eivät osaa vielä ajatella tule-
vaisuutta ja monipuolisen kielitaidon hyötyä. (66/5/62) 

 

 

Som det framgår av exempel 67 kommenterar informanterna som har valt alternativet sällan att det är 

onyttigt att tänka på saker som man inte själv kan påverka. En informant nämner även att hon är lycklig att 

hon också har engelska som undervisningsämne. Från svaren kan man läsa mellan raderna att informanten 

anser att hon kommer att arbeta mer som engelsklärare i framtiden. (Se exempel 67) 

 
Exempel 67: 

 
En paljoa pohdi asioita, joihin en voi vaikuttaa. Onnekseni minulla on opetusaineena myös englanti. 
(29/1/39) 

 

 

4.7 Att sköta sitt hälsotillstånd 

 

Fråga 11 syftar på att ta reda på hur informanterna slappnar av på fritiden. Som det tidigare påpekades är det 

viktigt att de grundläggande faktorerna i livet är i ordning. Man borde äta mångsidigt, vila tillräckligt och mo-

tionera. Utöver det fysiska tillståndet är det viktigt att lägga märke också till det psykiska tillståndet. Det är 

viktigt att lyssna på sina egna känslor och man borde också ha andra intressen än arbetet. (Se avsnitt 2.4.3) 

 

Frågan 11 är öppen och 82 informanter har svarat på den. Nästan alla informanter har bara listat olika sätt 

att slappna av. Motion är sättet som kommer flest fram i informanternas svar; nämligen 64,6 % av infor-

manterna nämner motionen i sitt svar. Därtill nämner 36,6 % av informanterna att de slappnar av med 

hjälp av friluftsliv. Som det tidigare konstaterades är motionen ett av de effektivaste sätten att minska 

stress och förebygga utbrändhet. Motionen har positiva effekter på både fysisk och psykisk hälsa. Det är 

ändå viktigt att välja den motionsform som passar bäst för sig själv för att få glädje och känna tillfreds-

ställelse. (Se avsnitt 2.4.3) Motionsintressen som kommer fram i informanternas svar är bland annat gym 

och dansande. 
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Informanterna anser att olika slags kulturintressen är också ett sätt att slappna av. Allt i allt nämner 45,2 % 

av informanterna åtminstone ett kulturellt intresse, såsom tv, filmer, musik, teater, konstutställningar och 

konserter, som sätt att slappna av. Andra hobbyer som flera informanter nämner i sitt svar är läsning    

(37,8 %), resande (17,1 %), slöjd (13,4 %) och hemarbeten (13,4 %). Några informanter har också andra 

intressanta och till och med personliga sätt att slappna av. Bland annat anses det att bada bastu, bada i vak, 

remontera, shoppa, dricka espresso, sköta trädgården eller meditera kan vara avslappnande. 

 

Socialt liv och umgänge är också viktiga källor till avslappning. 40,2 % av informanterna nämner familjen 

som sitt sätt att slappna av. Många preciserar även att det är trevligt att ha gemensamma hobbyer med 

familjen. De som har små barn tycker till exempel att vara ute i naturen med hela familjen. Detta är ett sätt 

att kombinera både motion och socialt liv. 23,2 % av informanterna nämner också vänner i sitt svar. 

 

Som det konstaterades i avsnitt 2.4.3 är sömnen ändå den viktigaste källan till återhämtning. Om man lider 

av kroniska tröttheten och sömnbristen försämrar bland annat intresset för socialt liv eller motivationen för   

motionering. För att man ska må och fungera bra har sömnen en central roll. 18,3 % av informanterna 

nämner att de bara ligger och drar sig om de vill slappna av. 

 

 

4.8 Tips för nya lärare 

 

I fråga 23 har jag bett informanterna att ge tips för nya lärare gällande lärarens ork. Frågan är öppen och 76 

informanter har gett bra och mångsidiga tipsar. Det tips som är mest populärt är att man borde komma 

ihåg att arbetet är bara arbetet och det är inte hela livet. 30,3 % av informanterna försäkrar att det är bäst 

att man gör arbetet alltefter egna krafter och ha realistiska mål. Därtill borde man lära sig säga nej från 

första början. (Se exempel 68) 

 
Exempel 68: 

Työ on tärkeää, mutta elämässä on vieläkin tärkeämpiä asioita. (40/3/37) 
 
Tee työtäsi ilolla mutta muista että sinullakin on elämä! (36/3/5) 
 
Kaikkeen ei voi ja tarvitse riittää. Joskus pitää pystyä sanomaan EI. [---] (29/1/39) 

 

 

Av informanterna nämner 14,5 % också kollegialt stöd som en viktig källa till att man orkar bättre på arbe-

tet. Man kan bland annat avreagera sin oro för kollegor eller be om hjälp om någonting känns svår. (Se  

exempel 69) Som det tidigare konstaterades är det förutsättning för fungerande och bra arbetsgemenskap 

att man kan fördela sina erfarenheter och göra samarbete. Att man kan behandla problem och konflikter 
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samt hitta en lösning tillsammans är egenskaper av en bra arbetsgemenskap. Man borde inte försöka klara 

sig ensam eftersom man helt enkelt orkar bättre om man får stöd. (Se avsnitt 2.4.1) 

 

Exempel 69: 

Hyvä(t) kollega(t) on tärkeä! Tätä työtä ei jaksa, jos ei saa keskustella ja purkaa sydäntään. Tämä työ 
ei tekemällä lopu, pitää tuntea itse omat voimavaransa. (40/3/8) 
 
[---] Etsi samanhenkisiä kollegoita, joilta saat tukea, ilman sitä ei jaksa. (35/3/4)  
 
[---] Uskalla kysyä neuvoa, vanhemmat opettajat ovat hyviä mentoreita! Verkostoidu. (32/2/47) 

 

 

Enligt 18,4 % av informanterna borde man ha en klar gräns mellan arbetstid och fritid. Det är viktigt att man 

kan frigöra sig från arbetet och att man har andra intressen än arbetet. Några informanter säger även att 

de inte ger efter att ta arbeten hem med sig. Därtill påminner några informanter att man inte borde för-

sjunka för djupt i elevernas problem eller oro. Däremot framhäver 17,1 % av informanterna att läraren  

borde själv ha hälsosamma levnadsvanor. Flera nämner att bra hälsa på både fysisk och psykisk nivå är stor 

fördel i lärarens arbete. Man borde framhärda sin fritid och sina hobbyer med näbbar och klor. Om man har 

sina privata angelägenheter i bra ordning orkar man bättre på arbetet. På grund av detta är goda människo-

relationer också viktiga. (Se exempel 70) 

 

Exempel 70: 

Työhön pitäisi suhtautua innolla ja lämmöllä, mutta silti osattava pitää vapaa-aika erillään eikä an-
taa työn viedä liikaa aikaa ihmissuhteilta ja harrastuksilta. (40/3/73) 
 
Minusta kannattaa selkeästi erottaa työ- ja vapaa-aika, ja pitää huoli, että jälkimmäistä on tarpeeksi. 
Muista, että opettaminenkin on vain työ muiden joukossa. (26/1/69) 
 
Pidä kiinni vapaa-ajastasi ja liikuntaharrastuksistasi vaikka väkisin. Hyvä kunto pitää päänkin kunnos-
sa.[---] (34/1/32) 
 
Pitäisi huolehtia omasta fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta hyvin. Lisäksi toimivat ihmissuhteet yksi-
tyiselämässä olisivat hyödyksi. Ja harrastuksiakin pitäisi olla. (39/3/52) 
 
Pidä itsestäsi huolta! Jos et sitä itse tee, kukaan muukaan ei välttämättä huomaa, jos kuormitat itsesi 
äärimmilleen. Pitää osata ja uskaltaa myös kieltäytyä tarjotuista tehtävistä. (54/4/67) 

 

 

Enligt 17,1 % av informanterna är positiv attityd och humor också faktorer som hjälper till att klara sig i 

arbetet. Informanterna säger att man inte borde vara för allvarlig eller ta saker för personligt i arbetet. En 

lärare som kan göra kompromisser orkar bättre än en lärare som inte vill ge efter. Ändå betyder det inte att 

man inte har några gränser för till exempel elever. 9,2 % av informanterna understryker ju att man borde 

ha klara gränser för både sig själv och andra människor. Gränser betyder att man uppskattar sig själv och 
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13,9 % av informanterna tipsar att om man uppskattar sig själv och sitt arbete är det lättare att orka. När 

man uppskattar sig själv kan man också vara sig själv. 11,8 % av informanterna påpekar att det är viktigt att 

man vågar vara det som man verkligen är. (Se exempel 71) 

 

Exempel 71: 

[---] Työ tulee tehdä sydämellä, muuten se on raskasta. Huumoria ja ymmärrystä mukaan […]. Älä ota 
itseesi, jos kaikki ei mene suunnitelmien mukaan – jousta tarpeen tullen. Ole lempeän jämäkkä. 
(59/5/2) 

 
 
Flera informanter har också gett några konkreta tipsar vad beträffar undervisningen. Ett konkret sätt att 

pigga upp sin egen undervisning är till exempel variationen i undervisningsmetoder. Ytterligare påpekar 

informanterna att man borde ta hand om sin egen professionell utveckling. Nuförtiden är det bland annat 

viktigt att satsa på elevkännedom. (Se exempel 72) 

 

Exempel 72: 

Pidä itsesi virkeänä jatkuvasta kouluttautumalla. Uskalla olla oma itsesi. Muista, että niin kauan kuin 
aidosti välität nuorista, joita opetat, jaksat. Opiskelijat tykkäävät tehdä itse. Internet, luovuus, kuvat 
ja värit virkistävät tunteja ja työtä. [---] (56/4/78) 

 
 
Enligt 3,9 % av informanterna skulle det vara vettigt att helt enkelt välja någon annan profession. Som det 

framgår av exempel 73 har några informanter lyckats att summera alla bra tipsar i ett och samma svar: 

 

Exempel 73: 

Ota rennosti, älä pingota ja suunnittele liian tarkkaan, vaan jousta ja huomioi oppilaat erilaisine ky-
kyineen. Jos itsestäsi alkaa tuntua tylsälle, oppilaista tuntuu varmasti samalle. Yritä keksiä vaihtelua, 
pelejä, leikkiä, musiikkia jne. Muista, ettei kielten opettelu ole pelkän kieliopin opettelua. Rohkaise 
oppilaita ja muista antaa myönteistä palautetta aina kun siihen on aihetta. Kun suututtaa, ota huu-
mori avuksi. Puhu huonoistakin kokemuksista kollegoille, saat useilta tukea etkä jää hautomaan asi-
oita. Unohda vapaa-ajalla työt ja nauti elämästä! (44/3/12) 
 
Tee sopivasti töitä. Varmista, että olet sinut itsesi ja persoonasi kanssa. Älä esitä. Tee itsesi onnelli-
seksi vapaa-ajalla, niin jaksat olla onnellinen töissäkin. Heittäydy ja pidä työstäsi sekä oppilaistasi. 
Kunnioita itseäsi ja ainettasi, työtäsi – näin muutkin kunnioittavat sitä. Vaadi mieluummin hieman lii-
kaa, kun liian vähän. Jos rima liian alhaalla, annat viestin, ettei tämä ole tärkeää. Ole positiivinen, ke-
hu paljon, niin luot myönteistä ilmapiiriä.  Pidä hyvä kuri luokassa, niin jaksat itsekin paremmin. 
(35/3/51) 
 
Vedä rajat! Rajat yksityisyyden ja työn välille, rajat siihen, mihin voit vaikuttaa ja mihin et. Rajat opis-
kelijoille! Rajat siihen, mihin oikeasti on voimavaroja ja mikä oikeasti on oppimisen kannalta tärkeää. 
Nuori opettaja on usein idealisti, joka kuvittelee voivansa muuttaa kaiken, hyvä niin, mutta omasta 
jaksamisesta kannattaa pitää huolta! (52/4/81) 
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5 DISKUSSION 

 

Arbetsrelaterad utbrändhet är en mångskiftande sydrom som har flera aspekter. Bland annat kan symptom 

på och orsaker till utbrändhet variera betydligt mellan individer. På grund av detta är det inte möjligt att 

utkristallisera hela syndromet i en enda mening. För att förstå hela företeelsen bättre måste man granska 

den av flera olika synvinklar och beakta flera olika faktorer. I kapitel 4 har jag gjort en översikt om infor-

manternas svar på frågorna i enkäten. I detta kapitel kommer jag att granska informanternas svar i för-

hållande till teorin. Därtill granskar jag om det finns några samband eller mönster i informanternas svar och 

hurdana slutsatser man kan dra på basis av dem. 

 

 

5.1 Informanternas svar i förhållande till teori 

 

I avsnitt 2.3 konstaterades det att utbrändheten inte är något modefenomen som är trendig just nu. I    

stället är utbrändhet en långvarig sjukdom som man borde ta på allvar. Det är viktigt att ta reda på orsaker 

till utbrändhet för att man kan igenkänna och förhindra den i tid. Som ja tog upp i avsnitt 2.1.2 blir man 

trött på en psykisk nivå när man använder sina psykiska krafter mer än vad man verkligen har. I enkäten 

frågade jag om informanterna känner sig trötta samt om de anser deras krafter som tillräckliga i arbetet. 

64,3 % av informanterna har svarat att de känner sig trötta antingen ofta eller alltid efter en arbetsdag. Lika 

många (64,3 %) informanter anser ändå att deras krafter är tillräckliga antingen ofta eller alltid i arbetet. 

Som det konstaterades i avsnitt 2.1.2 är det dock normalt att man känner sig trött efter arbetsdag men den 

normala tröttheten går förbi när man har vilat och sovit. Man kan tala om helhetsbetonad trötthet när man 

känner sig trött hela tiden och i alla situationer. 

 

Figur 15 visar sambandet mellan informanternas bedömningar om sin trötthet och sina krafter. Av infor-

manterna, som anser att de antingen sällan eller ibland är trötta efter arbetsdag, bedömer 93,4 % att deras 

krafter antingen ofta eller alltid är tillräckliga i arbetet. Däremot bedömer 20,4 % av informanterna som 

anser att de antingen ofta eller alltid är trötta efter en arbetsdag att deras krafter aldrig eller ibland är till-

räckliga i arbetet. Figuren bevisar att det finns ett samband mellan dessa två faktorer. I ett nötskal kan man 

påstå att det är vanligt att om man känner sig trött känns det också att krafterna sinar ut. 
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Som det konstaterades i avsnitt 2.3.1 är omständigheter gynnsamma för utbrändhet när arbetstiden segar 

och gränsen mellan arbete och fritid blir skummare. En utbränd person glömmer vanligen sina egna behov 

fast man borde vara självisk på ett sunt sätt. Man blir trött och utbränd om man inte har fasta arbetstider 

och om man alltid tar arbeten hem med sig. Detta är ändå vanligt i läraryrket. Av informanterna erkänner 

30,4 % att de inte har lyckats att hitta balans mellan fritid och arbetstid eller att det är ytterst svårt för dem. 

Därtill berättar 55,9 % av informanterna att de talar om arbetsrelaterade saker antingen ofta eller alltid på 

fritiden. 

 

Om man jämför informanterna som ofta eller alltid talar till informanterna som aldrig eller sällan talar om 

arbetsrelaterade saker i fritiden kan man hitta skillnader bland annat gällande trötthet och stress. De in-

formanter som talar om arbetsrelaterade saker antingen ofta eller alltid känner sig oftare både stressade 

och trötta. Samtidigt anser de informanter som talar om arbetsrelaterade saker antingen aldrig eller sällan 

att deras krafter oftare är tillräckliga i arbetet. Sådana informanter har bedömt också sin arbetsmotivation 

som bättre. 

 

I teoridelen (se avsnitt 2.1) tog jag upp att många arbetstagare upplever att kraven i arbetslivet har blivit 

större än förmågan och resurserna. Informanterna bekräftar i huvudsak detta påstående. 72,7 % av infor-

manterna anser att krav som ställs är hårda och överdimensionerade.  Ändå konstaterades det i avsnitt 2.3 

att det är vanligt att det finns svårigheter och problem i flera sektorer i livet när man blir utbränd. Sällan är 

endast arbetet orsaken till utbrändhet. Till exempel kan man samtidigt ha problem i mänskliga relationer. 

 

I enkäten bedömer informanterna hur mycket de anser få både uppskattning och stöd utanför skolan    

(familj, vänner osv.). Det framgår av figur 18 att bara 21,4 % av de informanter som anser sig själv inte alls, 

mindre eller någorlunda motiverade bedömer att de antingen ofta eller alltid får uppskattning utanför  

skolan. I jämförelse anser 53,5 % av de informanter som anser sig själv väl eller mycket väl motiverade att 

de antingen ofta eller alltid får uppskattning utanför skolan. På liknande sätt bedömer 35,7 % av de infor-

manter som anser sig själv inte alls, mindre eller någorlunda motiverade att de antingen ofta eller alltid får 

stöd utanför skolan samtidigt som siffran är 69,2 % för dem som anser sig själv väl eller mycket väl moti-

verade. 

 

 

 

 

 

 

 













 
 

87 

diskussion om lärarens ork i arbetet. De anser att man borde ha mer öppenhet och diskussion beträffande 

lärarens ork. 

 

När jag granskade informanternas svar märkte jag att temat verkligen berör nästan varje lärare. Till ex-

empel hade ingen av informanterna bedömt att de aldrig är trötta efter en arbetsdag samtidigt som bara 

1,2 % av informanterna har bedömt att de aldrig är stressade (se figur 7 och 8). Ändå är det viktigt att 

komma ihåg att var och en upplever trötthet, stress och utbrändhet på ett individuellt sätt. Det är omöjligt 

att skilja någon viss människotyp som blir utbränd utan i princip kan hur som helst bli utbränd. Före-

teelserna som stress och utbrändhet är mångskiftande och varierande. Som det kom fram i avsnitt 2.1.2 har 

var och en också olika slags psykiska kunskaper och färdigheter att möta olika utmaningar och ansträng-

ningar i livet. Dock finns det också lärare som njuter av sitt arbete och anser att man får krafter och energi 

av det.  

 

Sammantaget kunde jag påpeka att det troligen är ganska lätt att hamna i en ond cirkel. Dock är det inte 

alltid lätt att berätta vad som är orsakssambandet, således vad som är orsaken och vad som är verkan, till 

exempel mellan stress och trötthet. Sådana människor som vanligen är trötta är också vanligen stressade. 

Parallellt har man dålig motivation och inte tillräckliga krafter att klara sig. På motsvarande sätt kan man 

påstå att det finns en möjlighet att hamna i en god cirkel. Sådana människor som sällan är trötta är också 

sällan stressade. Samtidigt har man bra motivation, tillräckliga krafter och man känner att man klarar sig.  

 

En nyckel till välbefinnande är ändå ett bra hälsotillstånd. Det förbättrar energinivån, effektiviteten och 

immuniteten och på grund av detta är det ytterst viktigt att sköta sitt hälsotillstånd både på psykisk och 

fysisk nivå. Var och en har sina egna sätt att sköta sig själv. I informanternas svar kom det fram olika sätt att 

förbättra välbefinnande och slappna av. De vanligaste sätten var motion, kulturintressen, läsning och re-

sande. Enligt informanter är socialt liv och umgänge också viktiga källor till avslappning. Både familj och 

vänner tas upp i informanternas svar. 

 

Det skulle ha varit intressant om enkäten hade innehållit också frågor om olika slags symptom på utbränd-

het. Utöver psykiska symptom finns det också fysiska, kognitiva och emotionella symptom på utbrändhet 

(se avsnitt 2.2.2). Olika slags fysiska symptom är bland annat huvudvärk, muskelspänningar och för-

kylningar. Däremot olika slags emotionella symptom är bland annat irritabilitet, fientlighet, missnöje och 

ångest. Man kan också uppleva svårigheter med kognitiva förmågor; till exempel kan man lida av min-

nestörningar eller koncentrationssvårigheter. 

 

Det är ändå viktigt att komma ihåg att var och en är någon gång trött. Det är inte något onormalt tillstånd. 

Man borde i alla fall lära sig känna sig själv och lyssna på den inre rösten.  Man borde ta tid för sig själv var-
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je dag och acceptera sin mänsklighet. Alla har ju sina egna gränser men det är ytterst viktigt att lära sig 

känna dem. När man lyssnar på sig själv kan man ingripa i till exempel trötthet och stress i ett tidigt skede 

och situationen hinner inte bli översvallande.  
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6 SAMMANFATTNING 

 

Stressen och utbrändheten har fått stor uppmärksamhet men det är inte tecken på en modefluga utan den 

återspeglar förändringar i både arbetslivet och samhället. Eftersom arbetstakten ökar hela tiden är brådska 

och stress företeelser som är bekanta för alla. Dagens arbetsmiljöer skapar utmärka möjligheter till ut-

brändheten att utveckla. Utbrändheten är ändå ett allvarligare tillstånd än en vanlig trötthet eller en var-

daglig missnöjdhet mot arbetet eller livet. 

 

Syftet med denna undersökning var att förstå bättre företeelserna stress och utbrändhet. Eftersom stressen 

och utbrändheten är aktuella frågor som påverkar många lärare idag ville jag koncentrera min under-

sökning på lärare och särskilt på svensklärare. Jag studerade hur svensklärare orkar på arbetet och vilka 

faktorer som påverkar det. Därtill granskade jag vilka strategier lärare har för att förebygga och behandla 

stress och utbrändhet.  

 

Jag bestämde studera stress och utbrändhet eftersom jag ansåg att jag kan ha nytta av det. Antagligen kan 

jag bättre undersöka mina egna handlingar och handlingssätt i framtiden. Jag vill förhindra att bli utbränd 

någon gång i framtiden men samtidigt vill jag iaktta mina medmänniskor och eventuellt hjälpa dem om jag 

märker symptom på utbrändhet. Enligt min åsikt är kunskaper om stress och utbrändhet alltid nyttiga. 

 

Utbrändheten utvecklas under åren, således är det fråga om en process. Vanligen finns det varningssignaler 

när det har gått för långt. Tröttheten är oftast det första tecknet på utbrändhet och man borde ta den på 

allvar redan från början. Det finns också olika slags fysiska, psykiska och emotionella signaler. Man kan ha 

till exempel huvudvärk, magont och muskelsmärtor. De vanligaste kognitiva symptomen på utbrändhet är 

däremot minnesstörningar och koncentrationsproblem. Helhetsbetonad trötthet, cynism och försämrad 

professionell självkänsla är psykiska faktorer som skiljer utbrändhet från andra stressrelaterade syndrom. 

Man blir lätt irriterad, missnöjd, ångestfull eller tillbakadragen. En utbränd person kan också bli väldigt 

känslig och ha känsloutbrott. 

 

Det är svårt att skilja olika faktorer som leder till utbrändhet hos enskilda människor. Till exempel är     

gränsen mellan arbetstid och fritid samt arbetsomständigheter och arbetsgemenskap faktorer som på-

verkar.  Dessutom är det vanligt att det finns svårigheter och problem i flera sektorer i livet. Sällan är endast 

arbetet orsaken till utbrändhet utan det finns också individuella faktorer som bidrar. 

 

Behandlingen och förebyggandet av utbrändhet går in i varandra. Det som fungerar som behandling av 

utbrändhet kan oftast fungera också som förebyggande av utbrändhet. Det är ändå viktigt att komma ihåg 

att alla är olika och därför finns det inte ett enda sätt för att behandla utbrändhet. Det viktigaste är att man 
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lyssnar på sin egen organism och sin ”inre röst”. Människovärdet är inte beroende av arbetsprestationer. Ju 

påfrestande arbetet är desto mer behöver man fritid. Fritid borde vara tid för vilan och avkopplingen.  Man 

borde komma ihåg att man behöver tid för sig själv. Tumregeln är att om man känner sig trött borde man 

vila. Det är också viktigt att förstå att ingen behöver klara sig ensam. Man behöver hjälp bland annat från 

sin familj och sina vänner. 

 

Vanligen är utbrändheten inte ett oåterkalleligt tillstånd. Man kan se utbrändhet till och med som en till-

växtfas i människans liv. Genom utbrändhet kan man göra avgörande förändringar i sitt liv och den kan leda 

till mer balanserat och till och med lyckligare liv. 

 

Enligt min åsikt har undersökningen påpekat att temat verkligen berör många lärare. En klar majoritet av 

mina informanter ansåg att det inte finns tillräckligt diskussion om lärarens ork på arbetet. De ansåg att 

man borde ha mer öppenhet beträffande undersökningens tema. När jag granskade om det fanns några 

samband eller mönster i informanternas svar kom det fram att man kan hamna antingen i en ond eller i en 

god cirkel i livet. Detta betyder att sådana människor som vanligen är trötta är också vanligen stressade. 

Samtidigt har man en dålig motivation och inte tillräckliga krafter att klara sig. På motsvarande sätt är   

sådana människor som sällan är trötta också sällan stressade. Parallellt har man en bra motivation, tillräck-

liga krafter och man känner att man klarar sig. 

 

I fråga om förebyggandet av stress och utbrändhet betonade mina informanter att man borde lära sig kän-

na sig själv och lyssna på den så kallade inre rösten. Det ansågs som viktigt att man känner sina egna krafter 

och gränser samt att man tar tid för sig själv och accepterar sin mänsklighet. Enligt mina informanter var 

motion, kulturintressen, läsning och resande de vanligaste sätten att slappna av och förbättra välbefinnan-

de. Även det sociala livet nämndes som källa till tillfredställelse. 
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Työssä jaksaminen 
 
Hyvä ruotsin kielen opettaja! 
 
Opiskelen Oulun yliopistossa pohjoismaista filologiaa ja olen tekemässä pro gradu -tutkielmaani. Aiheenani 
on ruotsin kielen opettajien työssä jaksaminen ja siihen vaikuttavat tekijät. Lisäksi pyrin kartoittamaan kei-
noja, joiden avulla työuupumusta voidaan estää sekä hoitaa. 
 
Työuupumus on hyvin ajankohtainen asia ja koskettaa varmasti monia opettajia. Otan tutkielmassani huo-
mioon myös ajankohtaiset koulua koskevat uudistukset ja muutokset sekä ruotsin kielen asemaa koskevat 
kysymykset. 
 
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastaajan nimi ja työpaikka eivät tule esiin vastauksissa. 
 
Pyydän, että palautat vastauksesi 9.3.2012 mennessä. 
 
Kiitän jo etukäteen vaivannäöstäsi! 
 
Terveisin Katja Salow 
 
 
Vastaajan taustatiedot 

 

Sukupuoli: * 

⃝ Mies 

⃝ Nainen 

 

Ikä * __________ 

 

Siviilisääty: * 

⃝ Avioliitto 

⃝ Avoliitto 

⃝ Naimaton 

⃝ Eronnut 

⃝ Leski 

 

Olen työskennellyt opettajana: * 

⃝ 1–3 vuotta 

⃝ 4–6 vuotta 

⃝ 7–18 vuotta 

⃝ 19–30 vuotta 

⃝ 31– vuotta 

 

Koulu, jossa opetan * 

⃝ Yläaste 

⃝ Lukio 

⃝ Muu, mikä _________________ 

 

 

Bilaga 1. Frågeformulär 
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Työsuhteeni on: * 

⃝ Määräaikainen 

⃝ Vakituinen 

 

Aineet, joita opetan*: 

 

 

 

 

Oppilaiden määrä koulussani: * 

⃝ alle 50 

⃝ 50-100 

⃝ 101-300 

⃝ 301-500 

⃝ yli 500 

 

Käytän oppituntien lisäksi aikaa työhöni viikossa: * 

⃝ alle 5 tuntia 

⃝ 5-10 tuntia 

⃝ 11-15 tuntia 

⃝ yli 15 tuntia 

 
 
Kysymykset 

 

1. Kuinka usein koet saavasi arvostusta seuraavilta tahoilta? * 

En koskaan  Harvoin  Joskus  Usein  Jatkuvasti 

Työkavereilta          ⃝        ⃝      ⃝     ⃝         ⃝ 

Rehtorilta            ⃝        ⃝      ⃝     ⃝         ⃝ 

Oppilailta                 ⃝        ⃝      ⃝     ⃝         ⃝ 

Oppilaiden vanhemmilta         ⃝        ⃝      ⃝     ⃝         ⃝ 

Koulun ulkopuolelta  

(perheeltäsi, ystäviltäsi jne.)         ⃝        ⃝      ⃝     ⃝         ⃝ 

 

 

2. Millaisena pidät ruotsin kielen asemaa Suomessa? Perustele. 
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3. Kuinka usein pohdit ruotsin kielen tulevaisuutta oppiaineena? * 

⃝ En koskaan 

⃝ Harvoin 

⃝ Joskus 

⃝ Usein 

⃝ Jatkuvasti 

 

Voit myös perustella vastauksesi. 

 

  

 

 

 

 

4. Puhutaanko opettajien työssä jaksamisesta tarpeeksi? Perustele. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Mitä mieltä olet opettajalle asetetuista vaatimuksista? Perustele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Mitä mieltä olet työhösi kohdistuvista uudistuksista ja muutoksista? Perustele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Tunnetko saavasi tukea * 

En koskaan  Harvoin  Joskus  Usein  Jatkuvasti 

Työkavereilta          ⃝        ⃝      ⃝     ⃝         ⃝ 

Rehtorilta            ⃝        ⃝      ⃝     ⃝         ⃝ 

Oppilailta                 ⃝        ⃝      ⃝     ⃝         ⃝ 

Oppilaiden vanhemmilta         ⃝        ⃝      ⃝     ⃝         ⃝ 

Koulun ulkopuolelta  

(perheeltäsi, ystäviltäsi jne.)         ⃝        ⃝      ⃝     ⃝         ⃝ 
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8. Tunnetko voimavarasi riittäviksi työssäsi? * 
⃝ En koskaan 
⃝ Harvoin 
⃝ Joskus 
⃝ Usein 
⃝ Aina 

 
Voit myös perustella vastauksesi. 
 
 
 
 
 
 
 
9. Tunnetko itsesi väsyneeksi työpäivän jälkeen? * 

⃝ En koskaan 
⃝ Harvoin 
⃝ Joskus 
⃝ Usein 
⃝ Aina 

 
10. Tunnetko itsesi stressaantuneeksi? * 

⃝ En koskaan 
⃝ Harvoin 
⃝ Joskus 
⃝ Usein 
⃝ Aina 

 
Voit myös perustella vastauksesi. 
 
 
 
 
 
 
 
11. Miten rentoudut työn ulkopuolella? 
 
 
 
 
 
 
 
12. Millä tavalla löydät tasapainon työn ja vapaa-ajan välille? 
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13. Puhutko työhön liittyvistä asioista vapaa-ajalla? * 
⃝ En koskaan 
⃝ Harvoin 
⃝ Joskus 
⃝ Usein 
⃝ Jatkuvasti 

 
14. Millainen ilmapiiri vallitsee koulusi opettajainhuoneessa? * 

⃝ Erittäin huono 
⃝ Huono 
⃝ Neutraali 
⃝ Hyvä 
⃝ Erittäin hyvä 

 
Voit myös perustella vastauksesi. 
 
 
 
 
 
 
 
15. Kuinka paljon koulun työilmapiiri vaikuttaa jaksamiseesi? * 

⃝ Ei lainkaan 
⃝ Vähän 
⃝ Jonkin verran 
⃝ Paljon 
⃝ Erittäin paljon 

 
Voit myös perustella vastauksesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Koetko olevasi motivoitunut työssäsi? * 

⃝ En lainkaan motivoitunut 
⃝ Vähän motivoitunut 
⃝ Jonkin verran motivoitunut 
⃝ Hyvin motivoitunut 
⃝ Erittäin motivoitunut 

 
17. Miten oppilaiden oppimismenestys vaikuttaa työmotivaatioosi? 
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18. Kuinka paljon itse arvelet voivasi vaikuttaa jaksamiseesi? * 
⃝ En lainkaan 
⃝ Vähän 
⃝ Jonkin verran 
⃝ Paljon 
⃝ Erittäin paljon 

 
19. Mikä on työssäsi palkitsevinta ja miksi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Mikä on työssäsi henkisesti raskainta ja miksi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Onko käsityksesi opettajan työstä muuttunut vuosien varrella? Miten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Oletko harkinnut alan vaihtoa? Miksi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Millaisia neuvoja antaisit uudelle opettajalle jaksamiseen liittyen? 
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Variabel Variationsvidd n = 84 % 

Kön Kvinna 

Man 

80 

 4 

95,2 

 4,8 

Ålder 26–35 

36–45 

46–55 

56– 

20 

29 

17 

18 

23,8 

34,5 

20,2 

21,4 

Civilstånd Gift 

Samboende 

Ogift 

Skild 

Änka/Änkling 

49 

13 

15 

 6 

 1 

58,3 

15,5 

17,9 

 7,1 

 1,2 

Arbetserfarenhet 

som lärare 

1–3 år 

4–6 år 

7–18 år 

19–30 år 

31– år 

 7 

 6 

36 

26 

 9 

 8,3 

 7,1 

42,9 

31,0 

10,7 

Skolinrättning(ar) Högstadiet 

Gymnasiet 

Någonting annan 

38 

46 

24 

45,2 

54,8 

28,6 

Anställnings-

förhållande 

Stadigvarande 

Tidsbundet 

74 

10 

88,1 

11,9 

Undervisnings-

ämne(n) 

Bara svenska 

Flera ämnen 

22 

62 

26,2 

73,8 

Skolans storlek Under 50 elever 

50–100 elever 

101–300 elever 

301–500 elever 

500– elever 

 1 

 4 

31 

22 

26 

 1,2 

 4,8 

36,9 

26,2 

31,0 

Förutom lektionerna 

använder jag tid för 

arbete per vecka 

Under 5 timmar 

5–10 timmar 

11–15 timmar 

Över 15 timmar 

 6 

35 

24 

19 

 7,1 

41,7 

28,6 

22,6 

 

Bilaga 2. Informanternas bakgrundsinformation 


