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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om det fanns några skillnader i hur idrottslärare 

som endast undervisar i ett ämne jämfört med idrottslärare som undervisar i två ämnen såg på 

sin arbetssituation. Frågeställningarna utgick från att undersöka skillnader utifrån hur lärarna 

uppfattade sin fysiska samt psykiska arbetssituation. I deras psykiska arbetssituation ingick att 

försöka kartlägga graden av stress de kände i sitt arbete. Andra faktorer som ingick i lärarnas 

psykiska arbetssituation var även delaktighet i verksamheten samt hur lärarna uppfattade sina 

sociala kontaktnät på den skolan de arbetade på.  

Frågeställningarna som arbetet utgick ifrån var: 

- Vilka likheter och skillnader finns i hur de två olika lärargrupperna uppfattar sin 

fysiska och psykiska hälsa? 

- Vilka likheter och skillnader finns i hur de två olika lärargrupperna uppfattar sin 

delaktighet och gemenskap med resten av personalen på skolan? 

Metod 

Metoden som användes var kvalitativa intervjuer där totalt sex lärare, två ett- och fyra 

tvåämneslärare, från de båda lärarkategorierna intervjuades. Lärarna som ingick i studien hade 

arbetat mellan tre och 25 år som lärare och alla undervisade helt eller delvis på högstadiet. Det 

var en kvinnlig och fem manliga idrottslärare som intervjuades och de hade ett åldersspann på 

24 till 50 år. Lärarnas svar analyserades sedan med hjälp av Kobasas hardinessteori samt 

Antonovskys KASAMteori. 

Resultat 

De resultat som framkom var att tvåämneslärare kände en större motivation för sitt arbete men 

att de däremot också kände sig mer stressade över framförallt det administrativa arbetet som 

ingår i en lärartjänst. När det gäller den fysiska arbetsmiljön fanns det inga skillnader mellan 

de två lärarkategorierna. 

Slutsats 

Slutsatsen som kunde dras var att alla lärare i denna undersökning i någon mening talar 

positivt om att kunna undervisa i två ämnen. De mest förekommande anledningarna till att 

lärarna hellre ville undervisa i två ämnen var för att få vila mentalt då de ansåg att 

idrottsundervisningen var krävande, samt att de fick ett mentalt stimuli av att undervisa i två 

ämnen. Detta trots att tvåämneslärarna alltså var mer stressade i sitt arbete än vad 

ettämneslärarna var. 
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1. Inledning 

Varje vinter utexamineras färdiga lärare från GIH som endast har idrott som 

undervisningsämne. Idrottsläraryrket har ett rykte kring sig att vara ett slitsamt arbete med 

bland annat högljudda miljöer, tunga lyft samt att arbetet ger en stor ansträngning på rösten. 

För att dessa lärare skall kunna gå igenom hela sitt yrkesliv som idrottslärare utan några 

allvarliga psykiska eller fysiska skador kan undervisning i ett teoretiskt ämne vara ett 

alternativ för att få ett avbrott från idrottsundervisningen. Trots detta är det ett antal lärare 

som utexamineras med endast idrott som undervisningsämne och en möjlig teori är att en del 

av dem inte kommer att klara av att undervisa i idrott fram till sin pension. Därför är det 

intressant att undersöka och jämföra hur de två olika lärarkategorierna ser på sin respektive 

arbetssituation. 

I regeringens proposition om den nya lärarutbildning från 2009 diskuterades huruvida lärare 

som utbildar sig till högstadie- eller gymnasielärare skall utbilda sig i ett eller flera ämnen. 

Regeringen kom fram till att lärare bör utbilda sig i flera ämnen, för att kunna få heltäckande 

lärartjänster. När det gäller just idrottslärare så föreslog regeringen att de skall utbilda sig 

inom ämnet idrott och hälsa så att de kan undervisa på både låg, mellan och högstadium. 

Alltså inte fler ämnen utan bara få ett större åldersspann via sin utbildning. Detta för att en 

heltidstjänst som lärare inom idrott och hälsa annars kan vara svår att få på en skola. 

(Regeringens proposition 10:89, 2009) Detta resonemang som regeringen då förde kan alltså 

innebära att vi i framtiden endast kommer att ha idrottslärare som endast undervisar i idrott. 

I den nationella utvärderingen av grundskolan från 2003 beskrivs ett problem med 

idrottslärare som endast undervisar i idrott och hälsa. I utvärderingen så är det ettämneslärarna 

som urskiljer sig i frågan om hur delaktiga de känner sig i arbetet på resten av skolan. Lärarna 

som enbart undervisar i idrott känner sig alltså inte lika delaktiga i skolans pedagogiska 

utvecklingsarbete, samt i den övriga verksamheten på skolan (Skolverket 2003, s. 20).  

I rapporten Idrottsläraren och arbetsmiljön tas också problemet med ensamarbetande 

idrottslärare som endast undervisar i idrott och hälsa upp. Att de blir ensamma beror på att de 

ofta håller till i lokaler som inte ligger i huvudskolbyggnaden samt ingår i flera olika arbetslag 

för att de skall få ihop en heltidstjänst. Detta kan vara ett problem då idrottslärarna inte blir 

lika delaktiga i resterande verksamhet på skolan. I rapporten diskuteras också det fysiska 

slitage som är vanligt hos idrottslärare som skulle kunna avhjälpas med att läraren undervisar 
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i ett annat teoretiskt ämne, vilket skulle minska på det fysiska slitaget. (Lärarnas Riksförbund 

2002, s. 5) 

Efter att ha läst dessa rapporter förstår man att det finns en problematik kring idrottslärares 

arbetssituation då de ofta blir ettämneslärare. Rapporterna visar att en idrottslärare som endast 

undervisar i idrott och hälsa kan få problem med sin arbetssituation som exempelvis slitage på 

kroppen. Detta kan kanske avhjälpas med att läraren undervisar i ett annat teoretiskt ämne. 

Därför skulle det vara intressant att undersöka om det finns några skillnader i hur ett- och 

tvåämneslärare uppfattar sin arbetssituation eller om de liknar varandra. Denna fråga bör vara 

ytters intressant för framförallt GIH som varje år utexaminerar många lärare med endast 

idrottskompetens. Med resultatet i hand skulle skolan kunna ändra i sättet som de informerar 

om vidarestudier till studenter som väljer mellan kort och lång utbildning. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Historisk bakgrund 

Huruvida idrottslärare även bör undervisa i ett annat ämne har diskuterats i Sverige under en 

lång tid. Redan kring 1910 kom frågan upp för första gången för blivande idrottslärare som då 

utbildade sig vid Gymnastiska Centralinstitutet (GCI). Förslag om att idrottslärarutbildningen 

skulle bli akademisk, samt att chansen skulle ges till idrottslärarna att utbilda sig i andra 

ämnen väcktes. Anledningen till detta förslag angående omstrukturering var att idrottslärarna 

ofta blev allt för isolerade i sin tjänst på grund av att deras arbetslokaler ofta låg avskilt från 

resten av skolan. Genom att få in idrottslärarna i den teoretiska delen av undervisningen ansåg 

man att man skulle stävja denna isolering av idrottslärarna. Under denna period var 

idrottsundervisningen starkt influerad av militären och lärarna var ofta yrkesmilitärer som 

undervisade vid sidan av sin militärtjänst. Den tänkta omstruktureringen skulle även vara ett 

sätt att skapa en mer civil idrottslärarkår, bort från det militäriska, som bättre skulle svara upp 

till de behov man ansåg ungdomar hade inom idrotten. Motståndet mot detta förslag var dock 

stort och förslaget slog aldrig igenom. (Karlefors 2002, s. 39-43) 

Debatten hade dock startat och den pågick under stora delar av 1900-talet. Det stora hindret 

mot förändring var idrottsläraryrkets status. Riksdagen ansåg att det praktiska ämnet inte hade 

samma status som de teoretiska vilket ledde till att man inte kunde ge idrottslärare samma lön 

som lärarna inom de teoretiska ämnena. Eftersom en förändring skulle göra idrottslärare till 
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akademiker skulle man vara tvungen att ge alla lärare lika lön vilket man alltså inte var beredd 

att göra. (Karlefors 2002, s. 44-45) 

Flera förslag om att göra om idrottslärarutbildningen till en tvåämnesutbildning lades under 

1900-talets mitt, men det dröjde ända fram till 1977 innan förslagen blev en realitet. Det 

beslutades om att ett försök skulle göras på Örebro Universitet med en tvåämnesinriktad 

idrottslärarutbildning. Efter detta försök tystnade debatten i drygt 10 år, men i slutet av 80-

talet väcktes debatten till liv igen. (Karlefors 2002, s. 45-48) 

Den stora förändringen inom idrottslärarutbildningen kom 1988 då en reform genomfördes så 

att idrottslärare kunde kombinera idrottsämnet med ett eller flera andra ämnen. Vid försöket 

1977 kunde man endast välja mellan matematik, biologi, kemi eller engelska, men i och med 

1988 års beslut var valmöjligheterna större. Sedan 1988 har alltså idrottslärarstudenter fritt 

kunnat läsa till ett annat ämne och därmed bli tvåämneslärare. (Annerstedt 1991, s. 121-122) 

1.1.2 Psykisk hälsa  
När det gäller psykisk ohälsa så är det ett svårdefinierat begrepp. Det finns en rad olika 

definitioner på vad psykisk hälsa innebär. Enligt svenska Bergsten Brucefors så innebär 

psykisk hälsa att man kan skaffa sig samt bibehålla sociala relationer, att klara av varierande 

psykiskt påfrestande situationer i livet och känna att man utvecklas av det och att man har en 

medvetenhet och ett självförtroende över sina egna psykiska resurser. (Bergsten Brucefors, 

Cederström & Michélsen 2005, s. 13-17) 

1.1.3 Fysisk hälsa 
När det gäller fysisk hälsa så menar folkhälsoinstitutet att det innebär att människan har ett 

upplevt välbefinnande samt att den egna kroppen inte har några svårigheter med att klara av 

en normal dag i livet. (Statens folkhälsoinstitut 2012-08-31) 

1.2 Forskningsläge 

1.2.1 Idrottslärarens status 

Enligt västerländsk tradition så har en teoretisk utbildning länge ansetts ha en högre status än 

en praktisk utbildning. Annerstedt menar att det är denna tradition som har legat till grund för 

att idrottslärare under en lång tid inte har haft samma höga status som lärare inom de 

teoretiska ämnena. Annerstedt skriver i sin avhandling om idrottslärares statusproblem. Han 

menar att en stor anledning till den låga statusen är att idrottsämnet inte förbereder barn för 

vidare studier, utan istället har fokus på barns framtida fritid. Därmed kan ämnet inte klassas 
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som ett ”riktigt” skolämne och det är ämnets låga status som då överförs på idrottsläraren. 

(Annerstedt 1991, s. 142-146) 

Karlefors skriver om samma problem och då, precis som Annerstedt, ur en svensk synvinkel. 

På tidigt 1900-tal så hade lärare med teoretiska ämnen ett ointresse för idrottslärarnas 

verksamhet vilket påverkade statusen hos idrottslärarna. Medicinen mot denna låga status har 

i Sverige varit att försöka reformera utbildningen så att idrottslärarna kunde bli 

flerämneslärare, och då komma upp på samma intellektuella nivå. Fram till 1988 var det alltså 

inte ett försök att få upp statusen på själva ämnet idrott som var målet, utan att istället höja 

statusen på lärarna genom att ge dem chansen att utbilda sig inom ett teoretiskt ämne. 

(Karlefors 2002, s. 48-49) 

1.2.2 Fysisk arbetsmiljö för idrottslärare 
Det finns relativt lite ny forskning gjord på svenska idrottslärares fysiska status. En av få 

nyare undersökningar är gjord av Sandmark, som år 2000 undersökte idrottslärare som under 

åren 1957-1965 hade tagit en idrottslärarexamen vid dåvarande GCI. Hon kom fram till att 

dessa personer i större grad hade drabbats av knäartros än en referensgrupp av personer i 

samma ålder som inte var idrottslärare. Hon kom även fram till att endast en femtedel av 

denna grupp, som hade en medianålder för män som var 58 år och för kvinnor som var 57 år, 

fortfarande arbetade som idrottslärare (Sandmark 2000, s. 7). Detta resultat om 

förslitningsskador hos idrottslärare är också något som stärks av den tidigare nämnda 

rapporten från lärarnas riksförbund som beskriver att exempelvis tunga lyft, passande av 

elever samt arbete i en framåtlutad ställning är vanligt förekommande hos idrottslärare och att 

detta kan leda till problem med rörelseapparaten (Lärarnas Riksförbund 2002, s. 15). 

Sandmark ger dock ett alternativt svar till den högre andelen knäartros som finns bland 

idrottslärare. I den grupp idrottslärare som hon undersökte så var det vanligare att 

idrottslärarna hade ägnat sig åt en aktivitet på sin fritid, och att detta i sin tur hade påverkat 

den höga andelen av knäartros i idrottslärargruppen (Sandmark 2000, s. 8). 

Äldre forskning på idrottslärares fysiska status finns det gott om. Annerstedt genomförde 

1991 en undersökning där han tittade på idrottslärare som utexaminerats från GIH Örebro 

mellan åren 1974-76. Undersökningsgruppen bestod av 96 personer varav 46 män och 50 

kvinnor. Han fann att 47 % av kvinnorna och 63 % av männen hade fått arbetsrelaterade 

skador, där problem med rygg, axlar och knän var de vanligast förekommande skadorna. 

(Annerstedt, Magnusson, & Johansson 1994, s. 36) 
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Händel och Runsiö gjorde 1984 en liknande undersökning på idrottslärare från GCI 

Stockholm som utexaminerats mellan åren 1949-62. Även de kom fram till att idrottslärare 

med många år i yrket har en hög andel förslitningsskador. Av de 171 svarande i 

undersökningen uppgav 55 % att de drabbats av förslitningsskador och även där var skador i 

rygg, axlar och knän vanligast. Tjugofem procent av de svarande hade även drabbats utav 

hörselskador (Händel & Runsiö 1985, s. 8). 

Det finns även internationell forskning på idrottslärares fysiska status. År 2006 genomförde 

Lemoyne, Laurencelle, Lirette och Trudeau en studie på idrottslärare i Quebec. Det 

intressanta med denna studie är att de även .genomförde denna undersökning med en 

kontrollgrupp bestående av lärare i teoretiska ämnen. Det forskarna kom fram till var att 

idrottslärare i en högre grad än teoretiska lärare hade drabbats av skador relaterade till arbetet 

under det senaste året och det var framförallt muskelskador. Forskarna undersökte även 

kroniska skador som definierades som skador som hållit i sig längre än ett år eller kommit 

tillbaka under flera år. Även på denna punkt hade idrottslärarna en högre andel skador än 

klassrumslärare förutom på en punkt. När det gällde kroniska smärtor i ländryggen så hade 

idrottslärare och klassrumslärare lika hög andel skador. (Lemoyne, Laurencelle, Lirette & 

Trudeau 2007, s. 625-634) 

Vad gäller den psykiska arbetsmiljön för idrottslärare i Sverige så är även den forskningen 

relativt begränsad. Olsson genomförde dock 1989 en arbetsmiljöundersökning på samtliga av 

Huddinge kommuns idrottslärare. Femtiosex lärare ingick i den undersökningen och 33 % av 

lärarna uppgav att de kände sig besvärade av stress. Denna stress berodde framförallt på att 

lärarna kände att de hade för korta raster. I undersökningen ingick både ett- och 

flerämneslärare. Olsson kom i sin undersökning fram till att en hög andel av ettämneslärarna 

ville läsa upp så att de kunde undervisa i två ämnen och det var framförallt de äldre lärarna, 

>31 år, som ville komplettera sin utbildning. Den största anledningen till detta var att de ville 

ha ett minskat fysiskt slitage på kroppen. (Olsson 1989, s. 15-35) 

1.2.3 Psykisk arbetsmiljö för idrottslärare 
Det finns en hel del forskning om den psykiska arbetsmiljön när det gäller lärare i allmänhet. I 

antologin Arbetsliv och hälsa skriver Månson och Persson om en undersökning gjord på lärare 

i den svenska grund- och gymnasieskolan. Lärarna känner sig stressade och att skolan är en av 

de arbetsplatser som har störst problem med stressad personal. Detta trots att lärarna i en 

högre andel än genomsnittet i landet anser att deras arbete är meningsfullt och de har en stor 
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möjlighet att utvecklas i yrket. I undersökningen som grundar sig på data från SCB:s 

Arbetsmiljöundersökningar från 1997, 1999 och 2001 så angav 42 % av de manliga lärarna 

och 49 % av de kvinnliga lärarna att deras yrke var psykiskt påfrestande. På frågan om lärarna 

hade problem med att få tiden att räcka till för återhämtning så svarade 39 % av männen och 

43 % av kvinnorna att de hade det. (Månsson & Persson 2004, s. 301-303) 

I en rapport från Lärarnas riksförbund beskrivs varför just idrottslärare har blivit mer stressade 

de senaste åren. Det mest förekommande svaret är att arbetsbördan blivit större eftersom det 

idag krävs mer dokumentation kring eleverna samt att hälsoundervisningen skall ingå på ett 

mer teoretiskt plan i idrottsundervisningen. Detta innebär att kraven har ökat medan ämnet 

inte fått utökad tid utan snarare en minskning av tid. (Berg & Roks 2010, s. 6-7) 

Theandersson har i sin avhandling från 2000 undersökt vilka faktorer som ligger bakom 

människors motivation samt arbetstillfredsställelse på arbetet. Han har i en undersökning 

kommit fram till att ett arbete som är omväxlande och erbjuder möjligheter till att lära sig nya 

saker ökar tillfredsställelsen samt motivationen för att arbeta. Flerämneslärare har ett mer 

omväxlande arbete än vad ettämneslärarna har, och då indirekt fler möjligheter till att lära sig 

nya saker. Enligt Theanderssons undersökning så bör flerämneslärarna de då ha en större 

motivation i sitt arbete samt känna en större tillfredställelse över sitt arbete. (Theandersson 

2000, s. 142-143)  

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns några skillnader i hur idrottslärare 

som bara undervisar i idrott ser på sin arbetssituation kontra hur de idrottslärare som även 

undervisar i ett teoretiskt ämne ser på sin arbetssituation. 

Frågeställningarna är: 

- Vilka likheter och skillnader finns i hur de två olika lärargrupperna uppfattar sin 

fysiska och psykiska hälsa? 

- Vilka likheter och skillnader finns i hur de två olika lärargrupperna uppfattar sin 

delaktighet och gemenskap med resten av personalen på skolan? 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Hardiness 
Kobasa utvecklade under 1980-talet en teori om hur människor klarar av ett liv i stress utan 

att hälsan påverkas negativt av det. Begreppet som hon skapade kallas på engelska för 

”hardiness” och på svenska kan det översättas till härdighet. Personer med härdighet menar 

Kobasa är mycket bättre på att klara av stressiga situationer i livet samt på att komma ur dem 

med hälsan i behåll. Kobasa har delat upp begreppet härdighet i tre komponenter: 

engagemang, kontroll och utmaning. Med engagemang menar Kobasa en person som går in i 

alla situationer i sitt liv, såväl arbete som privat. med ett stort engagemang. Personer som inte 

har detta engagemang tenderar att se på nya situationer i livet som jobbiga samt upplever 

dessa situationer som främmande för sig själva Har man ett stort engagemang så blir nya 

situationer i livet till nya utmaningar och de upplevs inte som stressande och därmed inte 

hälsoskadliga. (Kobasa, Maddi & Kahn 1982, s. 168-169) 

Gällande komponenten kontroll så menar Kobasa att personer som besitter denna egenskap 

ser på nya situationer som en naturlig utveckling av sitt tidigare handlande. Att dessa 

situationer som dyker upp får en naturlig plats i personens livsplan. Personer som saknar 

denna kontroll ser nya situationer som oväntade och oöverkomliga. Kobasa skriver även att 

personer med kontroll har ett bättre utvecklat försvar mot stressfyllda situationer. (Kobasa, 

Maddi & Kahn 1982, s. 169) 

Den tredje komponenten är utmaning. Personer som känner utmaning i livet är övertygade om 

att förändring i livet är något normalt medan stabilitet ses som något onormalt. Kobasa skriver 

att personer som känner utmaning ser förändringar i livet som något som utvecklar personen 

snarare än att förändringar ses som hot mot personens egen trygghet. Ett bra exempel på en 

person som känner utmaning i livet är när personen förlorar sitt arbete. Istället för att gräva 

ned sig så ser personen detta som en chans att utvecklas genom att hitta ett nytt arbete som 

kanske kräver och ger nya kunskaper. (Kobasa, Maddi & Kahn 1982, s. 170) 

Kobasa menar att personer som saknar härdighet reagerar negativt när de hamnar i stressiga 

situationer. Särskilt när de utsätts för stress under en längre tid kan hälsan påverkas negativt, 

bland annat genom att de ändrar sitt leverne till det sämre, exempelvis äter sämre. Personer 

med hög härdighet reagerar istället tvärtom och får en mer sund livsstil när de utsätts för 

stressiga situationer eftersom de vet att de måste leva sunt för att klara av samt nå utveckling 

från den uppkomna situationen. (Kobasa, Maddi & Kahn 1982, s 170) 
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3.2 KASAM 
Antonovsky har myntat ett begrepp, som är likt Kobasas härdighetsbegrepp, som han kallar 

Känsla Av SAMmanhang (KASAM). Begreppet innebär i vilken utsträckning en person 

känner att den kan hantera ändringar och motgångar i sitt liv. Även detta begrepp är uppdelat i 

tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Med begriplighet menar 

Antonovsky att en person kan möta framtida händelser som förutsägbara, eller när 

händelserna är oväntade kan personen ordna och förklara dessa. Saknas begriplighet kan nya 

händelser i livet ses som kaotiska och oförklarliga. (Antonovsky 2005, s. 44) 

Den andra komponenten som är hanterbarhet förklarar Antonovsky som de instrument som en 

person förfogar över för att klara av nya och ibland oväntade situationer i livet. Har personen 

en hög hanterbarhet så står personen inte handfallen för nya omständigheter utan personen vet 

hur den skall handskas med dessa för att göra något positivt av dem. (Antonovsky 2005, s. 45) 

Den sista komponenten är meningsfullhet. Antonovsky menar att personer som känner 

meningsfullhet har intressen i livet som de ser som utmaningar som är värda att lägga ned ett 

stort känsloarbete på. De känner även att det finns en mening med att ta itu med händelser i 

livet, vare sig de är positiva eller negativa, och ta sig igenom dessa på ett sätt som utvecklar 

dem. Enligt Antonovsky är meningsfullhet den viktigaste komponenten för att en person skall 

känna en känsla av sammanhang. Om en person saknar förmågan att känna meningsfullhet 

över att ta itu med nya händelser så kommer personens hanterbarhet samt begriplighet att 

sjunka. Då kommer personen känna kaos och att det inte finns någon mening med att ta itu 

med nya händelser i livet. (Antonovsky 2005, s. 45-46) 

3.3 Forskning som använder sig av de valda teorierna 
Kobasas teori om hardiness och hur en person som har hardiness kan stå emot stressiga 

situationer i livet har också använts av andra forskare. Bland annat så studerade Taylor, 

Pietrobon, Taverniers, Leon och Fern (2013) hur militärer som har hardiness mår fysiskt och 

psykiskt och redovisade sina resultat i artikeln Relationships of hardiness to physical and 

mental health status in military men: a test of mediated effects. Hystad, Eid, Laberg, Johnsen 

och Bartone (2009)undersökte också hur universitetsstudenter klarade av stressen i skolan och 

hur elevernas hardiness påverkade deras stresstålighet och redovisade sina resultat i artikeln 

Academic Stress and Health: Exploring the Moderating Role of Personality Hardiness. 
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Vad gäller Antonovskys teori kring KASAM så är den en vanligt använd teori i forskning. 

Bland annat så grundar sig några av de frågor som ingår i GIH:s hälsotest på Antonovskys 

teorier kring KASAM. (Wahlgren & Wedman 2007, s. 42) 

3.4 Hypotes 
Hypotesen stöds på den tidigare forskning som är presenterad samt de teorier som innefattar 

att ett omväxlande arbete leder till att man trivs bättre i sin arbetssituation (Theandersson 

2000, s. 142-143). Med en större trivsel på arbetet så är det också lättare att hålla sig borta 

från sjukdomar samt stress. Alltså finns det en chans att tvåämneslärare uppfattar sin psykiska 

hälsa bättre, men även sin fysiska då de inte undervisar lika mycket i det fysiskt slitsamma 

idrottsläraryrket. (Kobasa, Maddi & Kahn 1982, s. 168-176; Antonovsky 2005, s. 44-46) 

4. Metod 

4.1 Design och metod 

Undersökningsdesignen som används är jämförande design (Bryman 2011, s. 80). 

Undersökningen går ut på att jämföra ettämneslärare med tvåämneslärare utifrån vad de anser 

om sin arbetsmiljö, och utifrån deras svar se skillnader och likheter i hur de uppfattar sin 

arbetssituation.  

Empirin i undersökningen grundar sig på intervjuer och den intervjuteknik som används är 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Detta för att få en så flexibel intervju som möjligt där 

intervjupersonen skall få svara utefter sina erfarenheter i största möjliga mån. Eftersom 

intervjun är av semistrukturerad art innebär det att frågorna utgår ifrån en färdig frågemall (se 

bilaga 2) som konstruerats efter genomgång av det aktuella forskningsläget samt val av 

teoretiska utgångspunkter. Den färdiga frågemallen kommer till användning för att intervjun 

inte skall sticka iväg i banor som inte rör själva undersökningsobjektet. Frågemallen är dock 

flexibel, vilket leder till att följdfrågor kan ställas kring intressanta resonemang som 

intervjupersonen tar upp. Frågorna i mallen behöver inte heller komma i den planerade 

ordningen och en del frågor kan hoppas över om intervjupersonen för ett annat intressantare 

resonemang. Alltså skall tonvikten ligga på intervjupersonens svar och inte den förutbestämda 

frågemallen. (Bryman 2011, s. 412-416) 

Undersökningens mål är inte att komma fram till en ny teori utan den utgår från redan 

befintliga teorier. Hypotesen utgår från dels tidigare forskning men också de teorier som 

används. Frågemallen som konstruerats är baserad på tidigare forskning samt de teorier som 
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används och därför kommer svaren som erhålls ge en inblick i om teorierna stämmer in på 

intervjupersonerna. De teoretiska utgångspunkterna används för att kunna analysera de svar 

som kommer från intervjupersonerna. (Bryman 2011, s. 347-348) 

4.2 Urval  
Undersökningen är avgränsad till idrottslärare från tre olika skolor inom Stockholmsområdet. 

De arbetar med elever på högstadiet. Vissa av de lärare som ingår i studien har jag en 

personlig relation till. Lärarna har mellan tre och 25 år inom idrottsläraryrket. Valet av lärare 

med en skiftande arbetslivserfarenhet ger urvalet en större dynamik. En nyutexaminerad 

lärare har kanske inte reflekterat över sin arbetssituation på samma sätt som en erfaren lärare, 

samt inte ”hunnit” utsätta sin kropp för det slitage som en idrottslärartjänst kan innebära, och 

kan då ge andra svar som ger undersökningen en större bredd och djup. Alltså var det ett 

målstyrt urval där intervjupersonerna hade en direkt koppling till undersökningsobjektet. 

(Bryman 2011, s. 350) 

4.3 Beskrivning av lärarna 
I studien ingick sex lärare och eftersom de skall hållas anonyma så kallas de lärare 1-6.  

Lärare 1: Kvinna 24 år och heltidsanställd ettämneslärare i idrott. Utbildat sig vid GIH 

Stockholm till idrottslärare samt läst folkhälsa. Undervisar till stor del på låg- och 

mellanstadiet men även på högstadiet. Har arbetat som lärare i två år och bara som 

ettämneslärare. 

Lärare 2: Man 28 år och heltidsanställd tvåämneslärare. Utbildad engelska och idrottslärare 

vid Högskolan i Kalmar, undervisar i alla stadier och för tillfället undervisar han ca 80 % av 

undervisningstiden i engelska och 20 % i idrott. Har arbetat som lärare i tre år och har tidigare 

arbetet som ettämneslärare i idrott och hälsa. 

Lärare 3: Man 50 år och heltidsanställd tvåämneslärare i matematik och idrott. Utbildat sig 

vid GIH Stockholm till idrottslärare. Undervisar endast på högstadiet och har på sitt schema 

hälften idrott och hälften matematik. Har arbetat som lärare i 25 år. Har tidigare arbetat som 

ettämneslärare i idrott och hälsa. 

Lärare 4: Man 47 år och heltidsanställd tvåämneslärare i matematik och idrott. Utbildat sig 

vid GIH Stockholm till idrott och matematiklärare. Undervisar endast på högstadiet och har 

på schemat cirka hälften idrott och hälften matematik. Har arbetat i 15 år och bara som 

tvåämneslärare. 
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Lärare 5: Man 33 år och för tillfället pappaledig två dagar i veckan. Arbetar som 

ettämneslärare. Utbildad vid GIH Stockholm till idrott och historielärare. Undervisar i 

samtliga stadier. Har arbetat i 10 år. Har tidigare arbetat som tvåämneslärare. 

Lärare 6: Man 43 år och heltidsanställd tvåämneslärare. Utbildad vid Linköpings Universitet 

till lärare i idrott och hälsa, matematik och biologi. Undervisar för tillfället i matematik och 

idrott på samtliga stadier med en övervikt av idrottstimmar på sitt schema. Har arbetat i 12 år.   

4.4 Procedur 
För att få ta på deltagare till studien användes ett målstyrt urval, där målet var att lärarna skall 

ha olika lång erfarenhet av idrottsläraryrket. Jag tog också kontakt med ett antal lärare som 

jag kände personligen som passade in i urvalet. Skolorna har valts ut så att lärarna som 

arbetade på skolan skulle passa in i det målstyrda urval som undersökningen baserats på. 

Alltså valdes ett antal från början aktuella skolor bort som hade idrottslärare som inte passade 

in i det riktade urvalet. Kontakten med lärarna togs via e-post till lärarna personligen där ett 

missivbrev (se bilaga 3) skickades ut som beskrev undersökningen. När sex lärare gett 

klartecken så genomfördes intervjuerna med utgångspunkt från den förberedda frågemallen. I 

undersökningen ingick fyra tvåämneslärare samt två ettämneslärare. Intervjuerna gjordes på 

lärarnas skola, det vill säga i lärarnas arbetsmiljö. Innan intervjun startade fick läraren veta att 

det var helt frivilligt att delta, att deras anonymitet skulle behållas i arbetet och så ställdes 

frågan om de godkände att intervjun spelades in, vilket samtliga lärare gjorde. Efter 

genomförd intervju erbjöds lärarna att få ett exemplar av den färdiga uppsatsen skickad till sig 

för att kunna läsa igenom och godkänna det jag skrivit, innan jag lämnade in den till 

handledare. Ingen av lärarna krävde dock detta. De inspelade intervjuerna transkriberades 

sedan ordagrant, och därefter analyserades intervjuerna med hjälp av den analysmall som 

tagits fram. I analysdelen så redigerades lärarnas citat något så att de blev mer läsvänliga. 

Dock så har innebörden av vad lärarna säger inte ändrats. 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Bryman skriver i sin bok Samhällsvetenskapliga Metoder om vikten av att begreppen validitet 

och reliabilitet inte får tolkas lika i kvalitativ och kvantitativ forskning. Han menar att man 

måste göra små ändringar i begreppen för att de ska passa in i en kvalitativ forskning. 

(Bryman 2011, s. 351) 

När det gäller reliabilitet i kvalitativ forskning så tar Bryman upp två grenar av den. Den 

första är extern reliabilitet som handlar om att undersökningen skall kunna upprepas av en 
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annan forskare. Att använda en färdigkonstruerad frågemall samt att det är samma person som 

genomför samtliga intervjuer är de åtgärder som tagits för att försöka hålla en hög reliabilitet i 

undersökningen. Det som skulle kunna påverka reliabilitet är att en annan person skulle kunna 

komma att ställa andra följdfrågor. Dock finns de intervjuer som ingår i denna uppsats 

transkriberade vilket innebär att en annan person även kan läsa in sig på de följdfrågor som 

har ställts till lärarna och därmed ökar chansen till att en ny undersökning skulle ge samma 

svar. Men trots dessa åtgärder kommer en annan person få svårt att ställa exakt samma 

följdfrågor. Detta kan leda till att undersökningarna ger olika svar på samma frågor. Det är 

även svårt för en annan forskare att återskapa den sociala miljö i vilken undersökningen är 

genomförd i, framförallt eftersom jag har en personlig relation till några av lärarna som ingår i 

studien. Detta kan leda till att intervjupersonerna svarar olika på samma frågor från gång till 

gång. (Bryman 2011, s. 352) 

Lärarna i denna studie arbetar på tre olika skolor och två lärare har intervjuats på varje skola. 

Detta innebär att svaren de ger kan likna varandra eftersom de arbetar efter liknande 

förutsättningar. 

Den interna validiteten handlar om huruvida det finns ett kausalt samband mellan vilken 

lärarkategori intervjupersonen tillhör (ett- eller tvåämneslärare) och hur det påverkar 

arbetsmiljön för den läraren. Svaren som lärarna ger ska alltså vara grundade på om de är 

antingen ett- eller flerämneslärare, och inte på några andra variabler som påverkar läraren som 

exempelvis vad de hört från sina kollegor. För att i detta arbete skapa en hög intern validitet är 

det viktigt att de frågor som ställs till lärarna är grundade på de valda teorierna samt tidigare 

forskning. Detta innebär att lärarnas svar grundas på frågor som gäller just det aktuella 

forskningsämnet vilket leder till att lärarnas svar begränsas till det som är relevant för 

forskningen. (Bryman 2011, s. 352) 

Eftersom urvalet är litet kommer den externa validiteten vara låg då det är svårt att dra några 

generaliserbara slutsatser av en undersökning som är utförd på så få personer. Dock är ju ett 

urvalskriterium att lärarna skall ha olika lång erfarenhet av idrottsläraryrket och detta torde 

leda till att svaren får en bredd som man kan dra slutsatser utifrån. (Bryman 2011, s. 352) 

Intervjuerna är genomförda på lärarnas skolor, det vill säga i lärarens arbetsmiljö. När 

undersökningen är gjord i en sådan miljö att respondenten känner sig hemma och bekväm i 

sin situation så innebär det att den ekologiska validiteten är hög. Med ekologisk validitet 

menas att undersökningen är genomförd i en sådan miljö att respondenten känner sig trygg, 
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oftast i dennas hemmiljö. Skulle inte respondenten känna sig trygg i den miljö som intervjun 

genomförs i så skulle det kunna påverka de svar som respondenten ger. Alla sex intervjuer i 

denna studie är genomförda på lärarens skola och därför bör val av plats inte ha någon 

påverkan på lärarens svar. (Bryman 2011, s. 51)  

4.6 Etiska aspekter 

Etik i forskning grundar sig i vad som är rätt och rättvist och handlar om att se till att de 

personer som deltar i forskningen, såsom finansiärer, medarbetare och forskningsdeltagare 

inte blir felaktig behandlade, genom att exempelvis deras identitet blir avslöjad eller att deras 

uppgifter används på ett felaktigt sätt i forskningsrapporten. I dagens öppna 

informationssamhälle har det blivit enklare att erhålla information kring personer som 

medverkat i studier, främst genom att använda sig av verktyg som finns på internet. Denna 

brist på anonymitet kan leda till att allt färre vill delta i forskningsprojekt (May 2001, s. 72). 

På grund av detta är det viktigt för forskaren att följa de stadgar och regler som finns inom 

samhällsforskning för att de som medverkar i studier ska känna att de deras anonymitet 

bevaras samt att överenskommelser mellan forskaren och deltagaren hålls. (Halvorsen 1992, 

s. 158). 

För att respondenterna skall känna att de deltar anonymt samt att det överenskommelserna 

hålls har denna studie utgått från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer, nämligen: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 6). 

Informationskravet handlar om att respondenten ska få veta vad studien handlar om samt vad 

deras uppgift och betydelse i studien är. Respondenterna i denna studie har erhållit detta 

muntligt. (Vetenskapsrådet 2002, s. 7) 

Samtyckeskravet innebär att alla som medverkar i studien själva har rätt till att bestämma om 

de vill medverka i studien samt att de när som helst under studiens gång har möjlighet att 

avbryta sitt deltagande. (Vetenskapsrådet 2002, s. 9) Denna information har respondenterna 

fått i samband med intervjun som genomförts.  

Konfidentialitetskravet innebär att de som deltar i studien ska vara skyddade från att 

utomstående ska kunna identifiera dem. Alla personer i studien har benämnts med ett 

kodnamn och information som skulle kunna identifiera respondenten har utelämnats. 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 12)  
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Det fjärde kravet är nyttjandekravet och handlar om att insamlad empiri enbart skall användas 

inom ramen för aktuell studie. Detta innebär att information inte får lämnas vidare till 

exempel myndigheter eller andra forskare om inte deltagaren har lämnat sitt godkännande för 

detta. Respondenterna informerades om att all insamlad data endast kommer användas i denna 

studie för att sedan förstöras. (Vetenskapsrådet 2002, s. 14)  

Information kring etiska aspekter lämnades muntligt i samband med att intervjuerna 

genomfördes och det är ingen av lärarna som har motsatt sig deltagande efter att de har varit 

med i intervjun.  

4.7 Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med hjälp av ett analysschema som grundar sig på Antonovskys 

KASAMbegrepp och Kobasas hardinessbegrepp (Antonovsky 2005, s. 44-47; Kobasa, Maddi 

& Kahn 1982, s. 170-171) samt på den tidigare forskning som presenterats i arbetet. 

Analysmetoden som valts är innehållsanalys. I en innehållsanalys finns det tre olika 

inriktningar: kvalitativ innehållsanalys, riktad innehållsanalys och kvantitativ innehållsanalys. 

Den inriktning som valts är den inriktning av innehållsanalys som kallas riktad 

innehållsanalys. Den semistrukturerade frågemallen utgår från vad tidigare forskning visat om 

ämnet, samt de grunder som teorierna står på. Frågemallen (se bilaga 2) har sedan 

konstruerats genom att lärarna indirekt har fått svara på frågor kring de begrepp som ingår i 

teorierna. Frågorna är alltså konstruerade så att de skall beröra de teorier som använts i arbetet 

utan att läraren skall ledas in i tankar som stämmer överens med de teorier som använts. Detta 

gör också att de teman som valts ut och målet med denna inriktning av analysen är att bekräfta 

eller utvidga begreppen i den tidigare forskningen, samt se om de teorier som används kan 

appliceras på det valda ämnet. Kodningen av data som samlats in inleds direkt med det i 

förhand konstruerade analysschemat. (Hsieh & Shannon 2005, s. 1277-1288). Kodningen av 

data har skett genom att ett analysschema har använts. När det gäller den fysiska hälsan och 

de sociala faktorerna utgår dessa från den tidigare forskningen som menar att idrottslärare ofta 

ser problem kring dessa två parametrar när det gäller deras arbetssituation. (se exempelvis 

Sandmark 2000, s. 7; Lemoyne, Laurencelle, Lirette & Trudeau 2007, s. 625-634). När det 

gäller den psykiska hälsan så är de teman som ingår i analysschemat härledda från de två 

teorier som arbetet baseras på. När jag frågat kring om de känner sig stressade och i så fall hur 

de hanterar den stressen har jag i deras svar sökt i fall de kan hantera den och om de känner 

att de har kontroll över sin arbetssituation. Att tolka de svar lärarna ger kring hur pass 

motiverade de är för sitt arbete är ett sätt att ta reda på om de känner engagemang för sitt 
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arbete. Engagemang är ett av begreppen från Kobasa och kan alltså kopplas till hardiness. 

(Kobasa, Maddi & Kahn 1982, s. 168-169) 

De teman som ingår i analysschemat är: 

- Fysisk hälsa – Finns det någon skillnad i hur lärarna påverkas fysiskt av arbetet. 

- Psykisk hälsa – Finns det någon skillnad i hur lärarna påverkas psykiskt av arbetet. 

Inom den psykiska hälsan ingår följande parametrar: 

– Omväxlande – vad anser lärarna om hur pass omväxlande deras arbete är. 

– Stress – känner lärarna av någon stress och om ja hur hanterar de den. 

– Meningsfullhet – hur pass meningsfullt lärarna känner att deras arbete är. 

– Motivation för sitt arbete – finns det någon skillnad i hur pass motiverade lärarna är i 

sitt arbete. 

- Delaktighet och sociala faktorer – Hur pass delaktiga är idrottslärarna i skolans arbete. 

 

Temana omväxling, stress, meningsfullhet, samt motivation för sitt arbete ingår under det 

större temat psykisk hälsa. Detta kopplas till de teorier som används som menar att en av 

dessa faktorer måste uppfyllas för att man skall klara av ett arbete och känna att man har 

kontroll över sin arbetssituation. (Antonovsky 2005, s. 42-50) 

    5. Resultat 

5.1 Fysisk hälsa 
När det gäller lärarnas fysiska status så finns det inget som särskiljer de båda 

lärarkategorierna. Det finns en återkommande åkomma som lärarna tar upp och det är 

hörselproblem. Både lärare 3, lärare 5 och lärare 6 pratar om hörselproblem, antingen att de 

känner att de har fått en liten påverkan på hörseln eller tror att de kommer att få det. T ex så 

säger lärare 3:  

”Jag tror faktiskt att jag förlorat lite hörsel. Inte något dramatiskt än men vi gjorde 

ett hörseltest för tre år sedan och då var den ok, den var inte hundra men helt ok.”  

En ytterligare punkt som fem av sex lärare, oavsett lärarkategori, tar upp är hur arbetet 

påverkar deras fysiska hälsa på ett positivt sätt. De menar att de i sitt arbete får mycket 

vardagsmotion, som t ex att gå mellan skolan och idrottshallen eller att de ibland själva är 

med på lektionerna, vilket påverkar deras fysiska hälsa på ett positivt sätt. Lärare 1 säger att:  
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”Man får ganska mycket motion när man rör på sig hela dagarna […]. På så sätt 

tror jag att det är positivt för hälsan att man rör på sig hela tiden, man kör liksom.”  

Lärare 2 uttalar sig kring denna punkt på följande vis:  

”De tider jag är i idrottshallen så är det väldigt mycket visa, väldigt mycket bära 

och väldigt mycket hjälpa till. Det är på ett helt annat sätt mer krävande än att stå 

framme i en lektionssal, så det är ganska positivt känner jag, det är skönt.” 

Vad gäller det kroppsliga slitaget, som kommer från tunga lyft eller skador man åsamkat sig i 

arbetet under lektionerna, skiljer det sig inget mellan de två lärarkategorierna. Det är snarare 

en personlig avvägning som lärarna gör när de väljer hur pass mycket de själva vill vara med 

och lyfta.  

Lärare 5 säger:  

”Jag är väldigt restriktiv med att bära, […], jag tar alltid hjälp av eleverna 

eftersom jag tycker att man skall spara sig.” 

5.2 Psykisk hälsa  

5.2.1 Omväxlande arbete 

När det gäller hur pass omväxlande lärarna känner att arbetet är så finns det en skillnad 

mellan lärarkategorierna där tvåämneslärarna anser sig ha ett mer omväxlande arbete. Det är 

både när de ser sitt arbete ur ett längre perspektiv och när de ser på sitt arbete just nu som de 

anser att det är bra med två ämnen för att få omväxlingen i sitt arbete. Fördelarna de ser med 

att undervisa i två ämnen är att de håller sig mer motiverade i sitt arbete, samt att de i 

undervisningen i ett teoretiskt ämne får möjligheten att vila sin kropp fysiskt. Lärare 5 svarar 

på frågan om omväxlande arbete såhär:  

”Ja, det tycker jag att det är. Sen så är det så att jag varit lärare länge, men jag har 

bara varit ren idrottslärare två år och jag tror att jag om några år kommer känna att 

det inte är så omväxlande […].  

Ett liknande svar kommer även från den andra ettämnesläraren, lärare 1, som säger att hon 

gärna vill läsa till ett annat teoretiskt ämne eftersom hon tycker det är roligt att undervisa i ett 

klassrum.  

När det gäller tvåämneslärarna så svarar lärare 2 på samma fråga:  
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”Ja, med tanke på att jag har fler ämnen så känner jag att jag håller mig 

intresserad, det blir inte monotont. När jag hade enbart idrott så kände jag att jag 

inte hade så mycket planeringstid. Då gjorde jag det effektivt för mig själv, så jag 

körde ungefär samma arbetsområden med alla klasser […] och det blev väldigt 

monotont, det blev inte jättegivande”.  

Lärare 4 säger:  

”Jag tycker att det är skönt att ha en vilolektion (en teoretisk lektion, förf. anm.), 

där jag kan sitta ned, och där jag framförallt kan spara rösten och sinnet inte 

minst. 

Alltså är det så att båda lärarkategorierna anser att de ser stora fördelar med att undervisa i två 

ämnen istället för endast idrott. Fördelarna som lärarna ser skiljer sig lite mellan dem. Vissa 

tycker att det är skönt att vila kroppen under de teoretiska lektionerna medan andra anser att 

de få ett större mentalt stimuli av att variera sig med två ämnen. Att arbetet blir roligare 

nämns också som en anledning. 

5.2.2 Stress 

Samtliga tvåämneslärare säger att det är det administrativa arbetet som gör att de känner av en 

stress. Det är under perioder när det är mycket administrativt arbete som de känner att de 

tappar kontrollen och hanterbarheten över arbetssituationen vilket gör att de får negativa 

känslor kring arbetet. Ettämneslärarna skiljer sig till viss del och känner av en mindre stress. 

Ingen av ettämneslärarna känner att det administrativa arbetet framkallar någon stress. Lärare 

5 säger såhär om sin arbetsbelastning:  

”På den här skolan är den ganska rimlig. Den är ok faktiskt. Jag tycker att man 

hinner med sitt jobb på den arbetstid jag har, det tycker jag.”  

Lärare 5 har varit tvåämneslärare på sin förra skola och tycker att den tjänsten var mycket 

stressig och den fick honom att byta arbetsplats till den skola han är på nu. Lärare 1 som är 

den andra ettämnesläraren säger att det är som mest stressigt när det gäller att plocka fram och 

undan mellan lektionerna men att hon hinner med den administrativa biten på sin arbetstid.  

Alltså känner sig tvåämneslärarna mer stressade än ettämneslärarna. De perioder 

tvåämneslärarna anser är mest stressframkallande i deras arbeten är framförallt under de 

perioder när de skriver omdömen. De nämner också att kontakter med andra lärare och 
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föräldrar tar mycket tid från exempelvis lektionsplanering vilket leder till att de känner sig 

stressade. Lärare 4 svarar på frågan om han tycker att arbetet är stressande så här:  

”Jag tror att det här är ett yrke som du inte kan uppfylla till 100 %. Jag tror inte att 

du hinner det. Det är både psykiskt och fysiskt omöjligt”. 

Detta medan lärare 2 säger:  

”Det som jag tycker stressar mest av allt är att du som lärare i den svenska skolan 

idag får på dig en massa tid (mer administrativt arbete som läggs på läraren förf. 

anm.), och den tiden tas från lektionsplaneringarna.”   

Lärare 6 svarar på samma fråga så här:  

”Ja, det går i perioder, det beror på hur man är som person. Men jag kan lätt bli 

stressad om det är mycket olika saker som är igång samtidigt, som t ex när man 

skall skriva omdömen.”  

5.2.3 Meningsfullhet 

På denna punkt finns det ett svar som är genomgående för alla lärare och det är att de anser att 

arbetet blir meningsfullt för dem när de ser eleverna utvecklas. Detta är inget specifikt för 

någon av lärarkategorierna utan oavsett ämne de undervisar i är det framförallt när de ser 

eleverna utvecklas som de känner meningsfullhet för sitt arbete. Lärare 1 säger:  

”Det jag tycker är mest meningsfullt, det är dels när jag ser att jag verkligen har 

lärt ut något till eleverna eller när några elever vill visa upp vad de lärt sig, när de 

liksom kolla vad jag kan, det är det häftigaste. Då känner jag att jag verkligen gett 

något.” 

Ett annat svar som fem av sex lärare ger är att om de får elever att bli intresserade av det ämne 

de undervisar i också gör arbetet meningsfullt för dem. Andra svar som ges är att lärarna lär 

sig mycket av eleverna, att de får uppskattning av elever och föräldrar eller att de får en 

inblick i ungdomskulturen. Det enda svaret som skiljer sig är lärare 5 som anser att det mest 

meningsfulla är att hans arbetstider är så pass bra att han kan komma hem tidigt och umgås 

med sin familj. Han säger:  

”Ärligt så just där jag befinner mig i livet så är det korta dagar, lov och en relativt 

låg arbetsbelastning vilket gör att jag kan vara hemma mycket med min familj.”  
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Lärare 2 ser även positiva och meningsfulla kvalitéer i sitt arbete som just tvåämneslärare. 

Han menar att han har en stor nytta av att blanda ett teoretiskt och ett praktiskt ämne eftersom 

han känner att han blir bättre på att ge klara och tydliga instruktioner vilket gör lektionerna 

bättre och eleverna hinner med mer saker.   

5.2.4 Motivation för sitt arbete 

När det gäller motivation för sitt arbete så är det dels åldern som avgör lärarnas motivation för 

arbete, men även graden av omväxling. De två yngsta lärarna, lärare 2 och lärare 1, känner en 

stor motivation för sitt arbete och säger att det är ett arbete som de gärna behåller resten av sitt 

yrkesliv. Lärare 1 säger att hon gärna vill vara lärare resten av sitt yrkesliv men att hon då 

gärna skulle vara tvåämneslärare istället.  

De äldre lärarna däremot känner inte att de vill arbeta som lärare resten av sina yrkesliv, men 

med detta inte sagt att de inte gillar sina arbeten. Lärarna har relativt liknande anledningar till 

varför de inte vill arbeta som lärare hela deras yrkesliv. Lärare 3 och lärare 4 anger den stora 

arbetsbelastningen som något som omöjliggör ett arbete fram till pension. Lärare 3 säger:  

”Jag skulle nog vilja göra något annat faktiskt, men jag kan inte säga att jag någon 

gång under dessa 12 år känt att, fan nu ska jag gå till det där stället igen. Jag tror 

faktiskt att jag inte känt det en enda gång.  

Lärare 6 har liknande anledningar till varför han inte vill arbeta som lärare tills han går i 

pension:  

”Jag tror eller tycker inte att man skall vara lärare enda tills att man går i pension, 

[…]. Man blir trött till slut, och de där stressiga perioderna tar på krafterna. 

När det gäller graden av omväxling som anledning till att få en högre motivation så 

nämner lärare 2, lärare 3 och lärare 6 som alla är tvåämneslärare att de får en mental 

stimulans av att växla mellan två ämnen, medan lärare 5 som är ettämneslärare tror att 

han om några år kommer få en brist i sitt engagemang eftersom han bara undervisar i 

idrott. 

5.3 Delaktighet och sociala faktorer 

Samtliga lärare har på sina skolor två arbetsrum, ett som de delar med idrottslärarna samt ett 

som de delar med sina arbetslag. Alla lärare säger att de spenderar mest tid i arbetsrummet 

som de delar med sitt arbetslag. Eftersom de sitter mest i rummet de delar med sitt arbetslag 

så är det ingen som talar om att de känner att de är utanför den övriga verksamheten och 
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utvecklingsarbetet på skolan. Samtliga känner att de kan delta i skolans övriga 

utvecklingsarbete så pass mycket som de själva vill. Även på det rent sociala planet med 

kollegor så finns det ingen skillnad mellan lärarkategorierna utan samtliga lärare är nöjda med 

den kontakten de har med sina kollegor. De nämner även att den goda kontakten de har med 

sina kollegor är en anledning till att de är kvar på den skolan de för tillfälle arbetar på. 

När det gäller kontakten med andra lärare på ett arbetsmässigt plan samt den vardagliga 

kontakten med elever på skolan finns dock en skillnad. Det är bara tvåämneslärarna som 

nämner att det är en fördel att ha två ämnen eftersom man då träffar mer folk samt fler elever. 

Lärare 4 svarar på frågan hur han anser att kontakten med hans kollegor är:  

”Den är bra, det är en av anledningarna till att man är kvar, och där kan jag också 

tycka att det är fantastiskt bra att ha två ämnen och röra sig runt i skolans olika 

världar.”  

Samtidigt svarar lärare 5 att han ser en stor skillnad när det gäller kontakten med andra 

lärare och elever. Han anser att man som endast idrottslärare är betydligt mer isolerad 

än som tvåämneslärare, och att man får höra mycket mindre av vad som händer på 

skolan, framförallt när det hänt något med eleverna. Även lärare 2 är inne på samma 

spår. I hans förra lärartjänst undervisade han endast i idrott och han märker en stor 

skillnad på hur det var då jämfört med hur det är nu, eftersom han då kände att han 

sällan träffade andra kollegor än just idrottslärarkollegorna. Det skall där poängteras att 

han då endast hade ett arbetsrum som låg i anslutning till idrottssalen.  

6. Sammanfattning av resultatet  
I de frågor som ställts till lärarna är det få frågor som ger distinkta skillnader mellan ett- och 

tvåämneslärare. Här följer en sammanställning av analysen. 

Fysisk hälsa 

I lärarnas fysiska status finns det inte någon skillnad mellan de två lärarkategorierna utan fem 

av sex lärare antyder att de känner att deras fysiska hälsa påverkas positivt i och med att de i 

sin idrottsundervisning får vara fysiskt aktiva. Den enda fysiska åkomman som kommit fram i 

svaren från intervjuerna är att några lärare har eller tror att de kommer få hörselproblem, men 

detta är också svar som kommit från båda lärarkategorierna. Det finns också indikationer på 

att lärarna som undervisar i två ämnen anser att det är skönt att vila från det fysiskt 
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ansträngande arbetet i idrottssalen. Det som antyds är framförallt att de sparar rösten och 

hörseln samt finner det skönt att undervisa i en lugnare miljö.  

Psykisk hälsa  

- Omväxlande arbete 

På frågan som rör hur pass omväxlande lärarna känner att arbetet är så finns det en tendens till 

att tvåämneslärarna tycker att deras arbete är mer omväxlande. Det som är utmärkande i 

svaren är att de två ettämneslärarna inte känner att deras arbete för tillfället saknar omväxling 

utan de tror att de inom några år kommer att känna att deras nuvarande arbete kommer leda 

till att de inte känner någon större omväxling i sitt arbete. Även de som är tvåämneslärare 

talar om det goda i det: att de får undervisa i ett teoretiskt ämne där de kan vila från de 

krävande faktorerna som existerar i idrottsundervisningen så som högljudda elever, tunga lyft 

samt en allmänt stimmig miljö. 

- Stress 

Det är framförallt på frågan om stress som man kan se en skillnad mellan lärarkategorierna 

där tvåämneslärarna anser att de har ett stressigt arbete medan ettämneslärarna inte anser sig 

vara stressade i lika stor omfattning samt att det är andra faktorer som anses vara stressande. 

Det är framförallt den administrativa delen så som att skriva e-post och omdömen som 

tvåämneslärarna i perioder kan känna vara en övermäktig uppgift som påverkar dem negativt. 

Stressen har ibland också lett till att tre av fyra tvåämneslärare har gått i tankar om att byta 

arbete för att stressen på arbetet har blivit för stor. 

- Meningsfullhet 

När det gäller hur pass meningsfullt arbetat är för lärarna så nämner samtliga att de känner att 

arbetet är meningsfullt. Framförallt när de ser eleverna utvecklas samt när de får eleverna 

intresserade för det ämne/ämnen som de undervisar i. Däremot anser lärare 5 att hans arbete 

är meningsfullt för honom just nu eftersom han befinner sig i en livssituation där han gynnas 

av korta dagar och en lagom arbetsbelastning, vilket hans arbete innehåller.  

- Motivation 

När det gäller motivation för sitt arbete så är ett av svaren som framkommit att de nyare 

lärarna känner en större motivation för sitt yrke än de mer erfarna lärarna. Den huvudsakliga 
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orsaken till att de äldre lärarna inte har samma motivation är att de känner att 

arbetsbelastningen är för stor för att de skall orka med fram till pension. Det andra svaret som 

framkommit är att tvåämneslärarna svarar att de är mer motiverade i sitt arbete eftersom de 

har en omväxling mellan två olika ämnen. De säger att de får mental stimulans av att växla 

mellan ämnen att undervisa i. Den mentala stimulansen består av att de tycker det är roligt att 

också undervisa i ett klassrum eller att de får använda sig av sin kunskap i större utsträckning. 

När det gäller ettämneslärarna så svarar de att de tror att de inom några år inte kommer känna 

en lika stor motivation för sitt arbete eftersom det kan bli enformigt att bara undervisa i ett 

ämne.  

- Delaktighet och sociala faktorer 

I de sociala faktorerna så finns inga skillnader när det gäller lärarnas kontakt med andra lärare 

på ett socialt plan, bland annat eftersom samtliga lärare har sin arbetsplats i ett arbetsrum som 

de delar med sitt arbetslag. Att de har ett arbetsrum som de delar med sitt arbetslag nämns 

också som en anledning till att samtliga känner delaktighet i skolans övriga verksamhet så 

mycket som de själva känner för. 

På ett arbetsmässigt plan ser man däremot skillnader. Både ettämneslärarna samt de 

tvåämneslärare som tidigare bara undervisat i idrott nämner att de får en sämre kontakt med 

andra lärare och framförallt med elever eftersom de mestadels är inne i idrottssalen på 

dagarna. 

7. Diskussion och slutsats 

Syftet med denna studie är att se om det finns några skillnader och likheter mellan 

ettämneslärare och tvåämneslärare i hur de uppfattar sin psykiska samt fysiska arbetssituation. 

Med grund i den tidigare forskningen samt de teoretiska utgångspunkterna så kommer de 

presenterade resultaten att diskuteras.  

Sandmark gjorde 2000 en undersökning på äldre idrottslärare och kom fram till att de led av 

en högre grad av knäartros än referensgruppen i samma ålder (Sandmark 2000, s. 7). 

Idrottslärarna som ingått i denna undersökning verkar till skillnad från de som ingick i 

Sandmarks undersökning inte lida av några kroniskt fysiska hinder, vare sig de är ett- eller 

tvåämneslärare. Det skall dock nämnas att idrottslärarna i Sandmarks undersökning var äldre 

än de lärare som ingick i denna studie, samt att det i Sandmarks studie ingick fler 

respondenter. Det enda fysiska hindret som tas upp i denna undersökning är att arbetet ger 
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problem med hörseln men detta är inget som är specifikt för någon av de två 

lärarkategorierna. Det som istället har kommit fram i intervjuerna, vilket inte tidigare 

forskning pekar på, är att idrottsläraryrket ger positiva effekter på hälsa. De flesta lärare som 

ingått i denna studie nämner de positiva effekterna av deras arbete: att de får en 

vardagsmotion i sitt yrke som kanske saknas i andra yrken. Detta i motsats till den tidigare 

forskningen som finns (Sandmark 2000, s. 7; Annerstedt 1991, s. 36; Händel & Runsiö 1985, 

s. 8). Sandmark och Annerstedt talar om det fysiska slitaget som det innebär att vara 

idrottslärare (Sandmark 2000, s. 7; Annerstedt 1991, s. 36). Men att spara på sin kropp så att 

den inte slits ut är enligt lärarna i denna studie en fråga om en personlig inställning i hur pass 

mycket man skall utsätta sin kropp för i idrottsundervisningen. De lärare som ingår i denna 

studie anser att den ansträngning de utsätts för i sitt arbete till största del är positiv för deras 

hälsa. 

Theandersson beskriver i sin forskning vikten av att känna motivation på arbetet och att ett 

sätt att känna motivation samt tillfredställelse i sitt arbete är att känna att man har ett 

omväxlande arbete (Theandersson 2000, s. 142-143). Lärare som undervisar i två ämnen bör 

då eventuellt känna en större omväxling än ettämneslärare och detta är något som nämns av 

tvåämneslärarna. Denna känsla av omväxling i sitt arbete gör att tvåämneslärarna känner en 

större motivation för sitt arbete och får en större mental stimulans för sitt arbete. Det visar sig 

alltså att omväxlande arbete och motivation på arbetet går ihop. Detta eftersom lärarna i 

undersökningen nämner att de har en högre motivation på arbetet när de får omväxlingen av 

att undervisa i två ämnen. 

Tidigare forskning har också pekat mot att idrottslärare kan hamna i en isolerad roll på sin 

skola då de ofta håller till i lokaler som ligger avsides i en skola (Lärarnas Riksförbund 2002, 

s. 5). I rapporten NU-03 som är en utvärdering av grundskolan beskriver idrottslärare som 

bara undervisar i ett ämne att denna isolerade roll gör att de inte får den möjligheten att vara 

så delaktiga i skolans övriga verksamhet som de vill vara (Skolverket 2003, s. 20). I 

hypotesen så beskrevs ett möjligt scenario: att tvåämneslärare skulle känna sig mer delaktiga i 

skolan då det andra ämnet de undervisar i gör att de får en bättre kontakt med övrig personal 

och fler elever på skolan. I intervjuerna har det framkommit att detta till viss del stämmer. 

Samtliga lärare i undersökningen anser till skillnad från den tidigare forskningen att de kan 

vara med och påverka skolans övriga verksamhet så mycket som de själva vill. Ingen av 

lärarna känner sig heller utanför på ett socialt plan på grund av att de sitter avskiljt i skolan. 

Däremot så nämns det från de nuvarande ettämneslärarna, samt de lärare som förr varit 
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ettämneslärare att de känner att de inte får höra lika mycket om vad som händer på skolan. 

Detta för att man som idrottslärare befinner sig den största delen av dagen i idrottshallen och 

därför inte träffar lika mycket elever och lärare i skolans allmänna utrymmen. I intervjuerna 

så nämns det också bland tvåämneslärarna just att få träffa mycket elever och lärare varje dag 

är en fördel jämt emot att bara hålla till nere i idrottssalen. Lärarna ger alltså svar som går att 

tolka från två olika håll. Ettämneslärarna säger att de inte känner sig utanför men också att de 

inte får höra lika mycket om vad som händer med eleverna på skolan på skolan, vilket är av 

vikt för att kunna delta i skolans övriga verksamhet. (Skolverket 2003, s. 20) 

KASAM samt hardiness begreppen handlar om hur man med kontroll över sin arbetssituation, 

motivation samt hanterbarhet över nya situationer som man ställs inför, klarar av stressiga 

situationer i livet på ett bättre sätt. Hypotesen beskriver hur tvåämneslärare skulle ha en större 

motivation och känna mer meningsfullhet kring sitt arbete och därmed ha en större kontroll 

samt kunna hantera nya uppkomna situationer bättre. Detta skulle leda till att de klarar av 

stressen från arbetet bättre än ettämneslärarna som inte känner en lika stor motivation för sitt 

arbete. (Kobasa, Maddi & Kahn 1982, s. 168-176; Antonovsky 2005, s. 44-46) 

Trots att undersökningen visar att tvåämneslärare känner en större motivation för sitt arbete så 

är det även de som känner sig mer stressade än ettämneslärarna. I intervjuerna beskrivs hur de 

under perioder av mycket administrativt arbete, oftast under perioder med omdömesskrivning, 

känner att de ibland tappar kontrollen över deras egen tillvaro. Att just känna att man har 

kontroll över situationen är en av de egenskaper som Kobasa menar behövs för att känna 

hardiness. De flesta av tvåämneslärarna berättar om perioder när de känner att de inte kan 

klara av sitt arbete till hundra procent och några av lärarna berättar även att de under dessa 

tunga perioder har haft tankar om att söka sig till ett nytt arbete. Kobasa menar att när 

personer inte känner att de har kontroll över sin situation ser de på situationer som 

oöverkomliga. Denna känsla av att till exempel omdömesskrivningen är oöverkomlig kan 

vara en faktor till varför de känner att de vill byta yrke. (Kobasa, Maddi & Kahn 1982, s. 169) 

Samtliga lärare som deltagit i undersökningen känner att deras arbete är meningsfullt, både 

för dem själva och för eleverna. Att i sitt yrke eller liv känna meningsfullhet beskriver 

Antonovsky som den viktigaste av tre komponenter för att nå en känsla av sammanhang. 

(Antonovsky 2005, s. 45-46) Att lärarna gör det innebär alltså att de eventuellt har en 

möjlighet att stå emot den ibland stressiga vardag som de i intervjuerna beskriver. Dock så 

uppfyller de inte de andra komponenterna, nämligen begriplighet och hanterbarhet, som 
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behövs vilket leder till att de ändå känner av stressen, framförallt under tider med mycket 

administrativt arbete. 

Detta svar, att lärarna känner stress i arbetet trots att de också känner en meningsfullhet över 

sitt arbete, visar att den hypotes som ställdes upp i början av denna uppsats med bakgrund av 

tidigare forskning samt KASAM och hardiness begreppen bara till viss del stämmer in på den 

grupp av lärare som intervjuats i denna uppsats. Tvåämneslärare anger att de känner av en 

större stress i sitt arbete trots att de anser att deras arbete är omväxlande vilket innebär att de 

känner en större motivation för sitt arbete. Den hardiness samt känsla av sammanhang som de 

enligt teorierna skulle erhålla av den motivation samt meningsfullhet som de känner i sitt 

arbete infinner sig inte.  

Månsson och Persson skriver i antologin Arbetsliv och Hälsa om just denna aspekt. De 

beskriver precis som lärarna i denna undersökning att lärare känner meningsfullhet över sitt 

arbete men denna meningsfullhet som de känner räcker alltså inte för att tvåämneslärarna 

skall kunna mota bort den stress som de utsetts för. (Månsson & Persson 2004, s. 301-303) 

Istället så påverkar stressen från det administrativa arbetet lärarna negativt. Här skall dock 

påpekas att vara tvåämneslärare inte är något negativt i jämförelse med ettämneslärare utan att 

den teori som använts i detta arbete helt enkelt inte stämde.  

7.1 Kritisk värdering 
Svaren som framkommit i denna undersökning är byggda på väldigt få respondenter och att 

göra om samma studie men med fler lärare torde ge svaren en större säkerhet. Eftersom jag 

har ett jämförande perspektiv men inte lika många respondenter i de två olik grupperna så får 

svaren en viss skevhet eftersom det finns fler berättelser från lärarna som undervisar i två 

ämnen. Det kan också finnas vissa problem med ett jämförande perspektiv med så få 

respondenter som ingår i denna studie eftersom man inte får tillräckligt med empiri för att 

kunna se de skillnader och likheter man letar efter. Som jag tidigare nämnt så består urvalet 

också till viss del av lärare som arbetar på samma skola, vilket gör att de arbetar under samma 

förutsättningar. Detta kan medföra en risk att de ser på sin arbetssituation på ett liknande sätt 

och att problemen är relaterade till skolan och inte till huruvida de är antingen ett- eller 

tvåämneslärare.  

Arbetet inleddes med att finna redan färdiga teorier kring ämnet, och arbetet har utgått utifrån 

en deduktiv ansats. De teman som jag sökte efter i lärarnas utsagor var alltså förbestämda 

vilket kan göra dem en aningen godtyckliga. Det finns en risk att lärare inte kopplar dessa 
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teman till sin arbetsmiljö utan sätter helt andra värden på sin arbetsmiljö, vilket kan ha gjort 

att resultatet inte stämmer helt. Detta är dock ett problem som är svårt att bortse ifrån när man 

arbetar utefter en deduktiv ansats.   

Det finns även ett problem med de teorier som undersökningen utgår ifrån. Eftersom 

frågemallen inte kunde utgå exakt från de begrepp som ingår i teorierna utan var tvungen att 

skrivas om så att inte frågorna skulle bli ledande så användes också ett analysschema som 

utgick från de frågor som ställdes under intervjuerna. Detta har inneburit att några av de 

begrepp som ingår i Kobasas och Antonovskys teorier kring hardniness och KASAM har fallit 

bort i analysen, vilket gör det svårt att säga att svaren har analyserats fult ut utifrån de två 

valda teorierna. De begrepp som inte har använts i analysen är utmaning från hardiness-teorin 

och begriplighet från KASAM-teorin. Den slutsats som presenteras i arbetet är att hypotesen, 

om att tvåämneslärare torde känna en mindre stress eftersom de anser att deras arbete är mer 

meningsfullt och mer engagerande, inte håller. Kanske beror detta på att tvåämneslärarna inte 

känner någon utmaning eller begriplighet i sitt arbete och därför känner sig stressade. Detta 

går dock inte att svara på eftersom analysen inte ser till dessa två begrepp. Det kan antas att 

lärare som känner motivation för sitt arbete även känner att deras arbete är utmanande vilket 

är en del av teorin om hardiness. Men eftersom lärarna inte har fått den frågan är det omöjligt 

att göra några analyser kring den punkten vilket gör att analysen inte riktigt kan svara upp för 

den delen av teorin heller. 

7.2 Framtida forskning 
Några frågor som väckts under arbetets gång är att genomföra en liknande undersökning fast 

med en annan teoretiskt utgångspunkt på grund av det som ovan är beskrivet. Kanske bör man 

idag utgå från att alla lärare i den svenska skolan är stressade över sitt arbete och att man 

istället kanske skall undersöka andra kvalitéer i arbetet som skiljer sig mellan de två olika 

lärarkategorierna. Klart är i alla fall att tidigare forskning, som är gjord på ett större antal 

idrottslärare än denna undersökning, säger att idrottsläraryrket är slitsamt. (Sandmark 2000, s. 

7ff.) Kanske bör man var än mer eftertänksam när man som student vid GIH väljer att inte 

läsa till ett annat ämne utan satsar på att bara läsa till att bli undervisande lärare i endast idrott. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns några skillnader i hur idrottslärare 

som bara undervisar i idrott ser på sin arbetssituation kontra hur de idrottslärare som även 

undervisar i ett teoretiskt ämne ser på sin arbetssituation. 

Frågeställningarna är: 

- Vilka likheter och skillnader finns i hur de två olika lärargrupperna uppfattar sin 

fysiska och psykiska hälsa? 

- Vilka likheter och skillnader finns i hur de två olika lärargrupperna uppfattar sin 

delaktighet och gemenskap med resten av personalen på skolan? 

Vilka sökord har du använt? 

Idrottslärare, idrottslärares arbetsmiljö, idrottslärares hälsa, idrottslärare och stress, lärare 

och stress, idrottslärares fysiska hälsa, teachers and stress, PE teachers and stress, 

idrottslärarens historia 

 

 

Var har du sökt? 

Ebsco, Google Scholar, GIH:s bibliotekskatalog,  SU:s bibliotekskatalog, Google 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Google Scholar: Idrottslärare och arbetsmiljö 

Ebsco: teachers and stress 

GIH:s bibliotekskatalog: idrottsläraren och historia 

SU:s bibliotekskatalog: idrottsläraren och stress 
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Alltså var det fyra träffar som var relevanta för mitt arbete. 

 

Kommentarer 

Den mesta av litteraturen har hittats genom att läsa igenom andra examensarbeten som rör 

liknande ämne och använda deras källor som är relevanta. Problemen har varit att hitta nyare 

forskning då den mesta av den nyare forskning är gjord utomlands och alltså på ett 

skolsystem som inte liknar det svenska. 
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Bilaga 2 

Frågemall, c-uppsats 

Generella frågor 

 Kön? 

 Ålder? 

 År inom yrket? 

 Utbildning?  

 Har du jobbat som både ett- och tvåämneslärare? 

- Om ja, berätta om dina erfarenheter från de två olika anställningsformerna 

Specifika frågor 

Fysisk hälsa 

 Hur påverkar arbetet din fysiska hälsa? 

 Har du några kroniska arbetsskador? 

 Har din fysiska hälsa någon gång stoppat dig i arbetet.  

 Tror du att din fysiska hälsa kan komma att stoppa dig i framtiden? 

Psykisk hälsa 

 Hur fördelar du upp din tid på arbetet? 

- Om personen känner sig stressad, varför och i vilka situationer känner den sig 

stressad? 

- Vad anser du om de arbetsuppgifter som du har, är de omväxlande? 

Sociala faktorer 

 Känner du att du är delaktig i skolans utvecklingsarbete? 

 Hur är kontakten med dina kollegor? 

 Hur mycket deltar idrottsläraren i skolans övriga verksamhet? 

Härdighet och KASAM 

 Hur upplever du din arbetssituation? 

 Vilka kvalitéer finns det i idrottslärararbetet som påverkar hur pass meningsfullt 

arbetet är för idrottsläraren? 
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 Vad är dina anledningar till att du har det arbetet du har? 

 Är ditt nuvarande arbete ett som du vill arbeta med livet ut? 

- Om nej, vilka anledningar finns det för det, om ja, vilka anledningar finns det för 

det? 
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Bilaga 3 

Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Janne Piippoen och läser mitt sista år vid GIH för att bli idrottslärare. Jag håller för 

tillfället på att skriva min c-uppsats som handlar om skillnader och likheter mellan 

idrottslärare som undervisar i ett ämne och de som undervisar i två ämnen. Det jag tittar på är 

hur lärarna uppfattar sin arbetssituation. Jag undrar därför om du skulle vilja ställa upp på en 

intervju för min uppsats. Intervjun tar ca 25 min, och hålls när det passar dig bra. 

tack på förhand/ Janne Piipponen 

 


