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Sammanfattning 

 Föreliggande studie har haft som avsikt att undersöka vad som motiverar 

yrkesverksamma erfarna lärare samt vad som skulle få dem att byta yrke. Med hjälp av 

kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer har lärare fått dela med sig av sina 

upplevelser av sin yrkesmotivation. Teorierna som har studerats har visat att det finns två 

huvudkategorier av motivation, nämligen inre och yttre motivation. Dessa innefattar 

motivatorer rörande bland annat personlig utveckling och lön. En studie visar även att det 

ibland anses finnas en tredje kategori av motivation; altruistiska motivatorer. Intervjuerna som 

har genomförts har transkriberats noga och kodats för att upprätthålla validiteten och 

konfidentialiteten i studien. Datan har sedan analyserats utifrån den tidigare forskningen som 

bakgrund samt delats in i kategorier för att lättare få överblick över resultatet. Burnards 

(1991) 14 steg för en kvalitativ analys har använts för stöd och hjälp med genomförandet av 

analysen av resultatet. Resultatet har i sin tur visat en primär motivator bland deltagarna, 

nämligen eleverna. I resultatet återfanns det såväl inre som yttre motivatorer för yrket hos de 

yrkesverksamma lärarna i studien. Däribland fanns underkategorier som bland annat frihet, 

lön, kollegor och administration. Resultatet kan till viss del generaliseras, då deltagarna utgör 

en honomgen grupp från samma geografiska plats.  

Nyckelord: Motivation, engagemang och lärare.  

 

English title: ”Why are you a teacher? A qualitative study regarding the motivation of 

professional teachers.” 
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Förord 

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till de lärare som tagit sig tid att delta i min 

studie, trots hektiska scheman! Utan Er hade jag aldrig lyckats och utan Er hade jag aldrig fått 

något resultat! 

TACK! 
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Inledning 

”Varför blev du lärare?”, ”Herregud, läser du till lärare??”, ”Oj.. Är du lärare? 

Det hade jag aldrig orkat..!”, är alla frågor och påstående såväl lärarstudenter som lärare ofta 

får höra. Vad beror den negativa synen av skolan, lärande och lärare på? Hela 30% av de 

nyexaminerade lärarna som började år 2010 hade slutat efter 5 år, och då inte bytt skola utan 

yrke (SCB, 2017). Varför väljer då de lärare som är kvar i yrket och bidrar till 

samhällsutvecklingen och att se elever lyckas varje dag, att stanna? I denna studie ställer jag 

frågan: vad motiverar dem att stanna kvar i yrket? Erfarna yrkesverksamma lärare intervjuas 

avseende vad som motiverar dem att stanna kvar. 

Forskning visar att intensifieringen i läraryrket, det vill säga de ständigt ökande 

kraven på lärare samt den ökande arbetsbördan som yrket innebär, har inte endast inneburit ett 

ökat antal sjukskrivningar utan även att många lärare söker sig till andra yrken (Månsson, 

2004). SCB (statistiska centralbyrån) har på Lärarnas Riksförbunds förfrågan, så tidigt som år 

2002 genomfört en studie över motiven till att utbildade lärare lämnar yrket. De 1200 lärare 

som deltog i studien uppgav att det främst var lönen och arbetsförhållandena som gjorde att de 

lämnade yrket och att det även var en förbättring av dessa två faktorer som skulle få dem att 

gå tillbaka till yrket (Lärarnas Riksförbund, 2016). Skolverket gick 2015 ut med ett 

pressmeddelande angående den akuta situationen i läraryrket. De informerar att så många som 

70 000 lärartjänster kommer behöva tillsättas de närmsta fem åren, samt att denna statistik 

helt beror på hur många som stannar i yrket och hur många av de nyexaminerade lärarna 

börjar arbeta som lärare, så i värsta fall kommer det behövas ännu fler lärare. Lärarförbundet 

(Lärarförbundet, 2016a) nämner samma faktorer, dock tar de även upp den kommande stora 

pensionsavgången samt att de fortsatt låga antagningssiffrorna kommer försätta Sverige i en 

lärarkris. Framtidsprognosen visar att det måste examineras minst 84 000 lärarstudenter fram 

till år 2019, samtidigt som studier visar att knappt 90% av de färdigutbildade lärarna börjar 

arbeta i skolan (Skolverket, 2016). Lärarförbundet skriver också om den akuta lärarkrisen, de 

skriver att hela 6 av 10 lärare funderar på att lämna yrket samt att 38 000 lärare, icke i 

pensionsålder, redan har lämnat yrket (Lärarförbundet, 2016b). Dessa faktorer är relevanta i 

aspekter av att Sverige behöver fler lärare som stannar i yrket.  

Aspekterna som rör huruvida lärare skulle välja att gå tillbaka till yrket, behöver 

inte vara i enlighet med de faktorer som får lärare att stanna kvar i yrket. Eftersom att kontext 

och tidigare erfarenheter av yrket spelar roll för varför de valde att sluta. De faktorer som 
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avgör huruvida en lärare väljer att komma tillbaka till yrket behöver därmed inte vara 

desamma som fick dem att sluta. Det finns alltså inga som helst uppvisade gemensamma 

faktorer för de faktorer som avgör varför de slutar och vad de skulle vilja ”ha” för att komma 

tillbaka till yrket.  

Inom psykologin finns det många forskare på området motivation, de ständigt 

återkommande är Deci och Ryan som bland annat beskriver fenomenet ”self-determination” 

(SDT) (Deci & Ryan, 2000a, s.68). Self-determination innefattar individens förmåga och 

känsla av att tro på sig själv, i termer av att själv kunna kontrollera sina handlingar  och 

beteende (Deci & Ryan, 1989, s.580). I Deci och Ryans studie rörande SDT i arbetet är en 

longitudinell studie som sträcker sig över tre år och påvisar individers SDT i yrket. De 

diskuterar fördelar med hög SDT, som bland annat har positiv inverkan på kreativitet, 

inlärning, känslor och självkänsla. De skriver om hur ledningen på arbetsplatsen har stor 

inverkan på huruvida individen trivs på arbetsplatsen eller inte, samt känner motivation för 

yrket och arbetet. De skriver även om hur en god relation mellan ledning och anställda 

främjar hög arbetsmoral och motivation på arbetsplatsen. Detta rör inte endast läraryrket, utan 

studien är genomförd på arbetsmarkanden i stort. Något som förvånade forskarna var hur yttre 

motivation inte hade samma inverkan på motivationen som de tidigare trott (mer om yttre 

motivation nedan) (Deci & Ryan, 1989, s.588). Deci och Ryan (1989, s.589) är också noga 

med att nämna att det inte endast är upp till ledningen på en arbetspalats att se till att alla 

anställda känner sig motiverade i yrket, utan att det faktiskt är upp till var och en att ansvara 

för. De skriver även att motivationen inom yrket och på arbetsplatsen varierar från individ till 

individ och att SDT är individuellt.  

Vidare kommer motivationsbegreppet behandlas, samt dess inneboende inre och 

yttre faktorer på hur individer motiveras i yrket.  
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Motivation 

Schmidinger och Brandt (2015, s.26) menar att motivation är ett komplext 

begrepp och kan beskrivas med en mängd andra komponenter som bland annat: värden, 

multipla mål, förväntningar, prestationsmål, drift, intresse samt inre och yttre motivation. 

Under 50-talet kom Maslow med en motivationshierarki där de grundläggande nivåerna av 

motivation måste vara helt uppfyllda, innan möjligheten att klättra uppåt i hierarkin kan 

tillgodoses (Holt et al, 2015, s.450). Deci och Ryan beskriver å andra sidan motivation relativt 

simpelt: “To be motivated means to be moved to do something.” (Deci & Ryan, 2000b, s.54). 

Dock skriver de om de karaktäristiska dragen av motivation. De skriver att motivation handlar 

om- och kräver energi, uthållighet och likvärdighet. Det faktum att motivationen är viktig för 

utförandet av yrket samt vad en motiverad individ kan åstadkomma, resulterar att 

motivationen och motiverade individer är högt värderade och önskvärda på arbetsplatser 

(Deci & Ryan, 2000a, s.69). Deci och Ryan (2000a, s.69) påvisar också relevansen av att 

ledningar på arbetsplatser ser till att motivera sina anställda, just på grund av ovan nämna 

anledning. De skriver även om vikten av att yrkesgrupper som bland annat lärare och 

vårdgivare är motiverade i sitt yrke för att kunna prestera och leverera så bra arbetsinsats som 

möjligt, eftersom dessa yrken bidrar till samhällsutvecklingen (Deci & Ryan, 2000a, s.69).  

 Tidigare forskning berör i största del motivation inom yrket, vad som motiverar 

lärare, inom undervisningsplanering samt undervisning. Schmidinger och Brandt (2015) 

påvisar relevansen av lärares motivation och engagemang för yrket, för att kunna motivera 

eleverna samt att få dem att prestera. Hur elever presterar och motiveras i skolarbetet beror 

därmed på läraren, och att denne först har hittat sin egen motivation. Samma studie visar även 

motivationens komplexitet samt att motivation är ett samspel mellan tre faktorer. 

(Schmidinger & Brandt, 2015) ”1) motivation kan ses som en inre faktor, 2) motivation kan 

påverkas av yttre krav och mål som lön och beröm, samt att 3) motivation är beroende av 

individens drivkraft och självförtroende.” (Schmidinger & Brandt, 2015). 

Motivation kan definieras som graden av intensitet i en ansträngning som krävs 

av en individ för att nå ett utsatt mål. Graden av intensitet i ansträngningen är relevant för 

individens motivation då motivationen alltid kräver en viss grad av ansträngning för att nå 

målet (Hazel Rose, 2016). Brynolf (2012) menar att det finns två underkategorier till 

motivation; inre och yttre motivation. Där den inre motivationen främjar individens 

handlingar som stärker egot och som därmed ökar viljan att fortsätta. Den yttre motivationen 
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främjar istället belöningen som ofta kommer med en god prestation som till exempel 

löneökning vid ett gott utfört arbete. Vallerland (2001) diskuterar motivation som ett 

flerdimensionellt begrepp och använder sig av Deci och Ryans teori om motivation som något 

som bör delas upp i inre och yttre motivation. Dock ska inte dessa ses som två ytterligheter 

utan istället något som samverkar för att uppnå motivation. Nesje (2016) menar istället att det 

finns tre olika underrubriker till motivation och att alla dessa har inverkan på varför man 

väljer att bli lärare. ”Att arbeta med barn och ungdomar, att forma kommande generationer, 

njutning av att undervisa, behov av att utmana sig själv eller behov av självutveckling, lön, 

tryggheten av vetskapen att jobb finns tillgängligt, arbetstimmar och långa ledigheter” 

(Nesje, 2016) är alla faktorer som motiverar individer till att bli eller fortsätta som lärare. 

Dessa faktorer kan delas in i tre kategorier; altruistisk motivation, inre motivation och yttre 

motivation. Den typ av motivationsfaktorer som har kommit att spela störst roll för läraryrket 

är de altruistiska, där främst att arbeta med ungdomar och forma kommande generationer 

ingår (Nesje, 2016). Dock menar Dewia, Bandua och Tahmira (2016) att såväl emotionell 

intelligens som ämneskompetens har visat sig vara en stor bidragande positiv faktor för 

motivation och prestation i läraryrket, därmed både inre och yttre motivatorer. Även Çimen 

(2016) hävdar att motivation inom läraryrket har flera definitioner och han beskriver 

motivation som ett komplext begrepp med såväl interna som externa faktorer som spelar roll 

för motivationen och möjligheten att nå mål. Hur motivation ter sig beror på hur starkt en 

individ känner för något och dennes vilja att jobba mot det utsatta målet. Han beskriver även 

hur hedonism kan kopplas till motivation, hur individer dras till de yrken eller sammanhang 

de trivs och mår bra i och avsäger sig de yrken eller sammanhang de istället mår dåligt av. 

Çimen (2016) beskriver även hur motivation är ett komplext begrepp där att svara på frågan 

”vad motiverar människor?” inte egentligen ger svar på vad som definierar 

motivationsbegreppet, då det finns så många olika motivationsfaktorer samt att dessa skiljer 

sig åt från individ till individ. Att istället ställa frågan ”Hur blir individer motiverade?” 

kommer ge bättre utfall på hur motivation uppkommer (Çimen, 2016). 

 Wiyono (2009) menar att det finns flertalet faktorer som spelar in på lärares 

yrkesmotivation, samarbetsvilja samt hur effektivt de genomför sitt arbete, till exempel som 

utbildningsnivå, ”rankingnivå” (i Sverige t.ex. förstelärare), hur länge de arbetat som lärare 

och lärarnas ålder. Positiva aspekter på yrkesmotivationen är högre utbildning och det finns 

även en indirekt aspekt av utbildningsnivå på hur väl arbetsuppgifter utförs genom 

ämneskunskaper och kunskap om bemötande av olika individer erhållna av utbildning. 
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Wiyono (2009) menar att varken rankingnivån inom yrket eller hur länge de arbetat som 

lärare spelar någon roll för lärares yrkesmotivation eller prestation i yrket. Däremot finns det 

en direkt negativ koppling mellan lärares ålder och deras yrkesmotivation och prestation i 

arbetsuppgifter, samt en indirekt negativ koppling mellan ålder och motivation till 

samarbetsvilja och utförandet av yrket. Alla dessa faktorer påverkar motivationen antingen 

positivt eller negativt, som i sin tur påverkar hur väl yrket utförs samt hur hög samarbetsvilja 

lärarna har. Dock menar Çimen (2016) att motivationsfaktorerna är så pass individuella att det 

inte till 100% går att säkerställa vad som motiverar lärare i yrket, däremot görs tydliga försök 

till detta. I en studie visar resultatet på starka samband mellan motivation och attityd, så vad 

som motiverar individer beror till viss del på inställning och attityd. Att upprätthålla en 

framgång inom läraryrket bidrar till ökad motivation för yrket (Çimen, 2016). 

 Att en lärares yrkesmotivation är och förblir hög bidrar även till elevers 

utveckling och studiemotivation (Çimen, 2016). Armana och Darman (2016) beskriver 

samma relevans av lärares motivation till yrket, då det är lärarna som har det yttersta ansvaret 

för utlärningen och kontakten med eleverna. Ifall lärarens motivation saknas smittar det av sig 

på eleven/-erna och kan leda till att de blir otåliga, sämre presterande och omotiverade. Lärare 

som uppskattar eleverna kommer även bidra till ökat självförtroende och motivation hos 

eleverna (Çimen, 2016). Çimen (2016) menar vidare att lärare som tycker om sitt yrke och är 

motiverade kommer på ett naturligt sätt få eleverna att förstå ämnet och öka deras motivation 

att lära sig. Individer med hög motivation för sitt yrke har visats vara mer målmedvetna, vara 

tålmodigare, starkare i svåra tider och utmaningar, utföra sitt yrke med glädje och vara mer 

nöjda med sina arbeten och uppgifter (Çimen, 2016). Dock menar Çimen (2016) även att 

attityden har väldigt stor inverkan på hur väl ett arbete utförs, alltså har en lärare med god 

inställning till yrket oftast även högre yrkesmotivation.  

I linje med Ferreira (2016) visar på motivationens komplexitet och hur det finns 

två övergripande delar av motivation; inre och yttre. Vad som avgör huruvida motivationen 

härstammar från inre eller yttre motivatorer har att göra med olika faktorer hos individer. Ifall 

motivationen kommer från uppgiften i sig menar Ferreira (2016) att det är en inre 

motivationsfaktor. Härstammar motivationen istället från motivationsfaktorer som rör andra 

saker än själva uppgiften är det en yttre motivation. 

Pasathang, Tesaputa och Sataphonwong (2016) menar att lärare främst byter 

yrke på grund av motivationsbrist. De lärare som stannar kvar i yrket utan att vara motiverade 
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tenderar att bidra till minskad personlig utveckling, sämre stämning bland kollegor, mindre 

motiverade elever samt ökad risk att avsluta sin karriär som lärare.   

Inre motivation 

Holt et al. (2015, s.450) beskriver inre motivation som något som individen 

genomför för sin egen skull som till exempel när en elev genomför en skoluppgift för 

kunskapens skull snarare än för betyget i sig. 

Den inre motivationen återfanns först i ett djurexperiment där organismerna var 

drivna att utföra uppgifter för att det var ”roligt” snarare än för diverse belöningar. Detta går 

att applicera på den mänskliga rasen eftersom hon är en driven, nyfiken och lekfull varelse. 

Därmed bör den inre motivationen vara den grundläggande delen i motivation hos människor. 

Det finns aspekter som pekar på att den inre motivationen hos individer bara finns inom 

denne. Andra aspekter pekar på att inre motivation endast kan existera i relation mellan 

individer (Deci & Ryan, 2000b, s.56). 

Mubeen och Reid (2014) menar att ingen lärare kan neka till hur motivationen är 

relevant för både inlärning och utlärning. Motivation kan ses om en inre kraft som ger styrka 

och vilja att såväl sätta upp som att uppnå mål. De menar att motiverade individer jobbar tills 

de har nått sitt mål samt att motivationen då styrs av den målorienterade inställningen och 

deras konsekventa handlande. De visar även andra faktorer som spelar in för den inre 

motivationen; förtroende till sin egen förmåga, tillgivenhet, självmedvetenhet och förtroende 

att klara uppgiften. Mubeen och Reid (2014) menar även att den inre motivationen är en 

inbyggd mekanism hos oss människor som kopplar samman våra intressen med vår 

utveckling, det vill säga vår motivation att utvecklas i det vi är intresserade av. När en 

människa ser något som meningsfullt och tillfredsställande kommer de inre 

motivationsfaktorerna driva henne till att lära sig mer kring ämnet eller situationen. En 

situation eller ett ämne kan vara motiverande utan att individen anser det intressant, så länge 

hon ser det som meningsfullhet. Så länge individen ser meningsfullhet i lärsituationen 

kommer det främja den inre motivationen. De menar även att lärarens motivation och 

entusiasm påverkar elevernas motivation till inlärning positivt (Mubeen & Reid, 2014).   

Vidare visar en studie hur den inre motivationen tenderar att generera mer 

uthålliga individer. En individ med inre motivation för uppgiften och/eller yrket kommer att 

vara mer uthållig och tålmodig vilket även kommer generera högre betyg gällande studier. 
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Den inre motivationen tenderar även att visa vilka individer som i högre grad investerar av sig 

själva och därmed har mindre yttre kontroll och fokus. Den inre motivationen tenderar även 

att bli mer komplex eftersom det innebär att individen behöver investera i uppgiften, 

händelsen och/eller yrket för att kunna bli/hålla sig motiverad (Nicklin & Ford, 2014, s.982). 

Yttre motivation 

 Trots att den inre motivationen är viktig är det vanligaste att en individ inte 

endast drivs av dem, utan även av yttre faktorer. Eftersom dagens samhälle är strikt styrt av 

ekonomi återfinns faktorer som lön och eventuella befordringar som en av de yttre 

motivatorerna (Deci & Ryan, 2000, s.60). Den yttre motivationen innefattar de faktorer som 

bidrar till en belöning eller utebliven bestraffning. Till exempel när en individ arbetar endast 

för lönens skull snarare än för de affektiva och personliga utvecklingsaspekterna i yrket (Holt 

et al, 2015, s.450). 

Mubeen och Reid (2014) som tidigare påvisade de inre motivatorernas relevans 

tar också upp yttre faktorer till motivation. De menar att yttre motivatorer så som stöd, 

uppmuntran och förmåner är faktorer som spelar stor roll för motivationen att fortsätta. Att få 

höra att arbetet som utförs är bra, att få löneförhöjning eller att få beröm på något annat sätt 

från kollegor eller ledning är något som främjar den yttre motivationen. De talar även om hur 

samhället i stort fungerar på samma sätt, med diverse utmärkelser eller lön som ett bevis på 

hur mycket individen är värd för företaget/skolan (Mubeen & Reid, 2014).  

Tentama och Pranungsari (2016) skriver att nöjda lärare kommer att stanna kvar 

i yrket, samt att nöjda lärare även kommer att vara mer motiverade. De nämner även de 

faktorer som lön och eventuella befordringar som viktiga aspekter för att lärare ska vara nöjda 

och därmed även stanna kvar i yrket. De menar också att det är välkommet för en ledning att 

motivera sina anställda då det ibland kan uppkomma privata missöden som påverkar 

motivationen inom yrket. I en annan studie menar Kontaş (2016) precis som Schmidinger och 

Brandt (2015) att lärares upplevda yrkesmotivation främjar eleverna. Dock visar studien 

också att lärares uppdrag har ändrats över tid, från att ha varit ett mer kunskapsfokuserat yrke 

till att ha blivit ett mer elevfokuserat yrke. Läraren ses idag mer som en guide till kunskap 

snarare än den som besitter kunskapen. 

Att de yttre motivatorerna, så som till exempel lön, skulle premieras är något 

som kommer skapa problem menar Mubeen och Reid (2014). Lärare som istället ser till 
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exempel lönen som en motiverande faktor till att fortsätta arbeta kommer ifrågasättas av 

kollegor och samhället, då den genuina utlärningsförmågan och intresset för eleverna skulle 

försvinna, samt att läraryrket anses som ett kall (Mubeen & Reid, 2014). Enligt Statistiska 

Centralbyrån (SCB, 2017) så är den främsta anledningen till att lärare slutar, brist på de yttre 

faktorerna av motivation, så som lön och arbetsvillkor/förhållanden.  
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Syfte 

Föreliggande studie syftar till att undersöka vad som motiverar lärare med minst 

10 års erfarenhet att stanna kvar i yrket. Ligger svenska lärares motivation i linje med vad 

tidigare forskning säger om yrkesmotivation, som menar att lärares motivation främst 

kommer och bör komma ifrån eleverna. Detta menar forskningen genererar en positiv trend, 

eftersom att motiverade lärare engagerar och motiverar sina elever som i sin tur återigen 

motiverar läraren.  

Frågeställningar 

Vad upplever legitimerade yrkesverksamma lärare vara motiverande i läraryrket? 
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Metod 

I metoden framställs hur studien har genomförts. Därmed vilka som deltagit, vad för 

instrument som använts, hur studien har gått till samt vilka etiska aspekter som tagits hänsyn 

till.  

Deltagare 

Tolv legitimerade yrkesverksamma lärare från gymnasiet respektive högstadiet 

med minst 10 års erfarenhet inom yrket deltog i studien, varav sex män och sex var kvinnor. 

Med minst 10 års erfarenhet har lärarna tydliga och säkra referenser till varför de valt att 

stanna var i yrket så pass länge som de har. Trots att det finns en studie som visar på att ålder 

kan vara en relevant för yrkesmotivationen ansågs inte ålder vara en relevant variabel för 

studien och därför finns ingen data över medelåldern för deltagarna. Lärarna i studien 

representerade i stor utsträckning olika ämnen, allt från hemkunskap till filosofi. Urvalet var 

både ett bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval, då en del lärare hänvisat vidare till andra 

lärare som deltog i studien. Urvalet var selektivt då endast lärare med minst 10 års erfarenhet 

fick delta. Deltagarna kontaktades via mail, några av dem personligen, andra genom deras 

rektorer. Eftersom att ca 100 lärare kontaktades kan det indirekta bortfallet ses som stort, då 

endast 12 stycken valde att delta. Att bortfallet blev så stort har att göra med den höga 

arbetsbelastning lärare är utsatta för den tiden på året, flera lärare kände att de inte hade tid att 

delta. Däremot behöver inte detta ses som ett bortfall eftersom att 100 lärare ändå inte hade 

kunnat delta i studien. Det finns inga interna bortfall, då alla deltagande lärare svarade på alla 

frågor som ställdes. Lärarna har varit yrkesverksamma mellan 10 år och 38 år. De manliga 

lärarna hade arbetat i genomsnitt 22.3 år medan de kvinnliga lärarna hade arbetat i genomsnitt 

24.6 år. Deras gemensamma genomsnittliga yrkesverksamma tid var 23.5 år.  

”Niclas” var lärare på en högstadieskola och hade vid intervjutillfället hade 

arbetat som lärare i 35 år. ”Johannes” var gymnasielärare och hade genomfört sin 

lärarutbildning under 80-talet och började arbeta som lärare -89. ”Ajdin” var även han 

gymnasielärare som vid intervjutillfället arbetat på gymnasiet i 33,5 år. ”Philip” arbetade på 

en gymnasieskola och han hade arbetat som lärare i 11 år. ”Maria” var lärare på en 

högstadieskola och hade vid intervjutillfället arbetat som lärare i 18 år. ”Simon” var 

gymnasielärare och inne på sitt 10 år som lärare. ”Lars” arbetade på en gymnasieskola, vid 

intervjutillfället hade han arbetat som gymnasielärare i 17 år. ”Britt” hade arbetat i 38 år varav 

20 år på den nuvarande högstadieskolan. ”Ingrid” var högstadielärare och hade arbetat i 25 år 
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på samma skola. ”Medina” var lärare på en gymnasieskola som hon hade arbetat på i 20 år. 

”Sofia” arbetade på en högstadieskola, hon hade arbetat i 26 år. ”Amanda” var 

gymnasielärare, hon hade undervisat i 21 år frånsett ett par år föräldraledighet. (Namnen är 

pseudonymer och benämns hädanefter utan citationstecken). 

Instrument 

Metoden som användes i föreliggande studie var en kvalitativ intervju, där syftet 

var att undersöka deltagarnas egna upplevelser kring motivation. Deltagarna fick svara på 

frågor rörande motivation i yrket. Intervjuerna och frågorna var av semistrukturerad form 

vilket gav en mer naturlig väg för intervjun samt att det gav deltagarna möjlighet att berätta 

sina egna upplevelser och känslor av motivation. Eventuella följdfrågor gav intervjuerna 

öppenhet samt att det gav intervjun möjlighet att ta den riktning som deltagaren själv 

valde/riktade sig åt. Inget färdigt instrument har använts i studien utan frågorna har 

konstruerats från grunden, för att anpassa sig efter studien. Intervjufrågorna är konstruerade 

med hjälp av trattmetoden och med hänsyn tagen till validitet då frågorna endast rör det som 

avses undersökas i studien. För att ta reda på vad som får de yrkesverksamma lärarna att 

stanna kvar i yrket har frågor utifrån den tidigare forskningen formulerats. Fråga ett (se bilaga 

1), valdes utifrån studier som visar att arbetserfarenheten och antalet yrkesverksamma år hade 

betydelse för motivationen. Fråga två (se bilaga 1) valdes för att ta reda på vad de deltagande 

lärarna hade för motivatorer till att bli lärare, till exempel inre eller yttre, elever eller lön. 

Resterande frågor rörande motivation var för att ta reda på vad som motiverar lärarna till att 

fortsätta arbeta som lärare samt att ta reda på huruvida deras motivation var inre eller yttre. 

Frågorna är framtagna för att besvara frågeställningen samt att utifrån alla de aspekter som 

finns att ha hänsyn till den tidigare forskningen, som menar att lärare stannar kvar i yrket om 

de är motiverade till att arbeta samt ifall de drivs av altruistiska faktorer. De frågor som 

ansågs vara känsligast inte inledde eller avslutade intervjun. Intervjufrågorna avslutades på ett 

varmt sätt. De frågor som var i slutet av intervjun kunde anses som mindre affektiva och/eller 

”enklare” att besvara. Till exempel: ”Har du något tips/motivationstips till en nybliven 

lärare?”. Resterande frågor och intervjuguide återfinns i Bilaga 1. 
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Procedur 

Till en början skrevs ett välkomstbrev som skulle välkomna och förklara studien 

för potentiella deltagare. Välkomstbrevet innehöll etiska aspekter och ingående information 

om hur intervjuerna skulle gå till, vad syftet med studien var samt att deltagarna inte skulle 

kunna komma att kopplas till studien. Sedan konstruerades intervjufrågorna mot bakgrund av 

den tidigare forskningen. När intervjuguiden var klar, genomfördes en pilotstudie på en 

yrkesverksam lärare. När intervjuguiden fick det önskvärda utfallet av pilotstudien ändrades 

ingenting och rektorer på två skolor kontaktades. Pilotstudien genomfördes innan intervjuerna 

som var aktuella för studien, för att ta reda på huruvida intervjun gick att genomföra på ett 

önskvärt sätt. Genom att rektorerna på två skolor kontaktades gav detta alla lärare på deras 

skolor möjlighet att delta. Ytterligare ca 20 stycken lärare blev tillfrågade personligen via 

mail det vill säga att ca 100 lärare var tillfrågade att delta i studien varav endast 12 av alla 

tillfrågade ville eller kunde delta i studien. De flesta tackade nej på grund av den rådande 

arbetsbelastningen. För att lärarna skulle förstå syftet och kraven med studien bifogades 

välkomstbrevet innehållande detaljer om såväl studien som intervjun. Intervjuerna 

genomfördes ute på skolorna under lärarnas arbetstid, allt ifrån klockan 08.00 till klockan 

16.30. Hänsyn togs till lärarnas scheman och datum och tid bestämdes utifrån det. 

Intervjuerna spelades i största möjliga mån in på en smartphone, utifrån deltagarnas egna 

önskemål, detta för att lättare kunna fokusera på samtalet utan diverse distraktioner. Det fanns 

ett anteckningsblock till hands för intervjuaren, för eventuella funderingar eller  tankar kring 

intervjun och dess svar. Det var endast tre av deltagarna som inte kände sig bekväma med att 

bli inspelade, då skrevs svaren istället ner på papper under intervjuns gång. Att inspelning av 

deltagaren inte fick genomföras kan medföra diverse problem, då viktig information lätt kan 

gå förlorad. Att svaren skrevs ner för hand under pågående intervju innebär att svaren inte 

blev ord för ord som de istället blev när de inspelade intervjuerna transkriberades. Det blev 

även svårare att tolka svaren när de inte var i exakta citatsvar samt att viktiga värdeord kan ha 

gått förlorade, som an ha gett svaret en helt annan betydelse. Intervjuerna varade mellan 25 

och 40 minuter. Det fanns till viss del problem med vissa deltagare som inte gav lika utförliga 

svar som andra, vilket innebär att det eventuellt finns information som inte kommit fram. Det 

finns å andra sidan även problem med de deltagare som gett långa svar, då de kan ha svävat 

iväg och därmed har informationen blivit irrelevant. En kortare intervju innebär därmed inte 

alltid sämre intervjusvar i detta fall. Den totala intervjutiden resulterade i ca 6,5 timmar 

(exklusive pilotstudien).  
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Dataanalys 

  Transkriberingar av intervjuerna genomfördes efter varje intervju/-er för att 

informationen och stämningen av intervjun skulle vara färsk. Intervjuerna skrevs av i exakt 

enlighet med inspelningarna och de intervjuer som skrevs för hand skrevs över i ett digitalt 

dokument. I dokumenteten lades diverse kommentarer till kring intervjuerna från både 

inspelningarna och de intervjuer som skrevs för hand. Kommentarer rörande kroppsliga 

intryck och huruvida vissa kommentarer och svar var skämtsamma. Kommenterer stämningen 

samt ifall deltagaren verkade tveka. Datan analyserades därefter utifrån innehållsanalys där all 

data sammaställdes till gemensamma huvudkategorier, underkategorier och meningsbärande 

enheter. Genom att göra på detta sätt menar Burnard (1991) att ingen information går förlorad 

när analysen av transkriberingarna görs. Burnards (1991) 14 steg för en relevant kvalitativ 

analys har till största del efterföljts i den föreliggande studien. Burnards (1991) 14 steg 

innefattar att anteckna vad som hänt och sagts under intervjun samt att minnesanteckna hur 

datan ska kategoriseras. Därefter läses anteckningar och transkriberingar igenom för att få en 

överblick över datan samt för att kunna kategorisera datan. Transkriberingarna läses återigen 

igenom, samt att anteckningar fördes för kategoriseringen. Kategorierna som återfinns i den 

aktuella datan ska vara övergripande och innefatta hela intervjuerna. Därefter uppförs en 

tabell över de aktuella koderna för datan, som sedan arbetas igenom med underrubriker. Steg 

sex innefattar inbjudan till två kollegor att individuellt kategorisera den aktuella datan för att 

upprätthålla validiteten. Detta steg har på grund av studiekamraternas arbetsbelastning, inte 

kunnat genomföras. Anteckningarna rörande kodningen jämförs och eventuella ändringar görs 

för att sedan läsa igenom transkriberingarna med de slutliga anteckningarna med kodningar.  

Därefter tas relevanta citat ut ur transkriberingarna, viktigt att komma ihåg är att kontexten av 

svaret/intervjun inte får gå förlorad i det valda citatet. Citaten och kodningarna appliceras i en 

tabell. Steg elva innefattar valda respondenters genomläsningar av kodningar av sina 

intervjuer, för att säkerställa att deras citat passar in på den aktuella koden. Därefter justeras 

kodningen ifall det anses nödvändigt. Därefter skrivs kateorierna ihop och in i en text, med 

konsekventa referenser till intervjuerna. I sista steget måste forskaren ta beslut huruvida datan 

och anteckningarna ska kopplas till litteraturen, vilket innebär att det finns två vägar att gå 

(Burnard, 1991). Anteckningar har under intervjuerna tagits samt att kategorier har återfunnits 

i de aktuella transkriberingarna. Därefter har en tabell med kategorier, underkategorier, 

meningsbärande enheter och intervjucitat upprättats. Två utvalda deltagare kontaktades för att 

säkerställa att deras svar kunde kategoriseras under den valda kategorin, till exempel ”Elever” 
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(Se tabell 1, nedan). Analysprocessen av resultatet innehåller tolkning, strukturering samt 

komprimering. De berör olika moment och etapper av analysen. Hänsyn har till viss del tagits 

till både informanternas tolkning av frågorna samt förförståelse vid tolkningen av 

informantens intervjusvar (Langemar, 2008). Främst huruvida deltagaren arbetade på 

högstadium eller gymnasium, eftersom de olika arbetsplatserna tenderar att ha bland annat 

olika kontakt med föräldrarna till eleverna, vilket kan anses som en bidragande faktor till 

minskad/ökad motivation i yrket. Dessa två olika arbetsområden kan ha gett viss skillnad i 

svaren samt att deltagarna kan ha haft olika tolkning av frågorna, då högstadielärare ofta har 

andra aspekter att ta hänsyn till, till exempel föräldrakontakt. Struktureringen avser att sortera 

innehållet för att skapa mening, samt att citat ur intervjuerna används för att skapa en djupare 

textförståelse (Langemar, 2008). Komprimeringen genomförs för att skapa ett innehållsrikt 

material samt för att tydliggöra betydelsefulla delar. Dessa moment är relevanta för att ingen 

information ska gå förlorad eller att analysen ska ha missvisande riktning (Langemar, 2008). 

Av analysen funna huvudkategorier: inre och yttre motivation. Dessa har alla underkategorier 

som består av elever, kunskap frihet, kollegor, lön, ledighet samt administration.  

Tabell 1- exempel av identifierade kategorier.      

Citat Underkategori  Huvudkategori 

”Helt klart att möta 

eleverna- att se dem 

utvecklas, på alla plan- 

som människor, och inte 

bara ämnesmässigt.”  

 

Elever Inre motivation 

”Eh ja, jag kan säga.. 

nåt som jag inte trodde 

skulle vara så 

motiverande men som 

jag i efterhand har 

upptäckt är motiverande, 

det är lön!” 

 

Lön Yttre motivation 
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Etik 

Studien förhåller sig till vetenskapsrådets etiska riktlinjer så som 

samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet  

(Vetenskapsrådet, 2016) genom frivilligt deltagande, att deltagarna är anonyma för läsaren, att 

deltagarna har möjlighet att avbryta intervjun när som helst samt att deltagarna kan välja att 

inte svara på frågor. Deltagarna informerades om vem forskaren är, vad studien var till för 

samt studiens syfte men även att svaren och informationen är och förblir konfidentiell. 

Deltagarna blev informerade om deras möjlighet att i efterhand tillägga eller ändra något som 

sagts under intervjuns gång samt deras möjlighet att läsa den färdiga studien. Deltagarna blev 

även informerade och tillfrågade angående inspelning vid intervjun, vilket även det var helt 

frivilligt. Då intervjuer leder till att informanterna öppnar upp sig och ger ut information i 

form av egna berättelser och erfarenheter kan detta medföra en del etiska dilemman, vilket gör 

det ännu viktigare att förtydliga och framhäva relevansen av etiska riktlinjer så som 

frivillighet och konfidentialitet. I välkomstbrevet till deltagarna tydliggjordes såväl 

anonymitet som frivillighet, samt att detta påvisades ytterligare vid intervjutillfällena. 

Deltagarna blev informerade om inspelning, de flesta var okej med att bli inspelade dock 

fanns det ett par som inte ville och då skrevs informationen istället ner, under intervjuns gång. 
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Resultat 

Föreliggande studie avsåg att undersöka vad lärare med minst 10 års erfarenhet 

upplever motiverande i yrket. För att besvara frågeställningen genomfördes intervjuer, nedan 

följer en presentation av underkategorier och huvudkategorier. Nedan visar Tabell 1, 

meningsbärande enhet, underkategori och huvudkategori. Varje meningsbärande enhet 

representerar en huvudkategori. Att svara på frågan vad som motiverar yrkesverksamma 

lärare, att stanna kvar som lärare, är komplext. Individer är olika och motiveras av olika 

faktorer. För att beskriva dessa olika faktorer är kommande text uppdelad med hjälp av 

huvudkategorierna; inre motivation och yttre motivation, underkategorierna tas upp under de 

olika huvudkategorierna.  

Tabell 2- exempel av identifierade kategorier.      

Meningsbärande enhet Underkategori  Huvudkategori 

”Nae jag gillar 

elevkontakten […]” 

 

Elever Inre motivation 

” Det är att få använda 

sina kunskaper helt 

enkelt[…]” 

 

Kunskap Inre motivation 

”[…] man får en 

oerhörd frihet i yrket, att 

lägga upp saker och ting 

som man vill[…]” 

 

”[…] arbetskamraterna, 

trivs jag ju väldigt bra 

med.” 

 

Frihet 

 

 

 

 

Kollegor 

Inre motivation 

 

 

 

 

Yttre motivation 

”[…] nåt som jag inte 

trodde skulle vara så 

motiverande men som 

jag i efterhand har 

upptäckt är motiverande, 

det är lön!” 

 

”Ja.. det är ju jullov 

snart, hahah!” 

 

”[…] är det nåt som 

skulle få mig at lägga av 

så är det det, all 

administration[…]” 

Lön 

 

 

 

 

 

 

 

Ledighet  

 

 

Administration 

Yttre motivation 

 

 

 

 

 

 

 

Yttre motivation 

 

 

Yttre motivation 
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Inre motivation 

De underkategorier som återfinns i ”inre motivation” är elever, kunskap och frihet. 

 Enligt flertalet lärare behöver motivationen för yrket komma inifrån för att inte 

förvirra och tappa bort sig själv i yrket. Flera lärare menade att det är den inre motivationen 

som är den relevanta för yrket. Simon menar att den viktgaste delen i läraryrket är att hitta sig 

själv, i både existentiell och motivationsmening. 

[…]det är viktigt att du hittar dig själv, att du lyssnar till vad du har för hjärtslag. Vet du inte ditt 

eget hjärtas rytm kommer du fångas i alla andras rytmer. Det enda sättet att hitta motovation är 

att du hittar den inifrån. -Simon. 

Elever  

Svaren för vad som motiverar lärarna har skiljt sig åt, samtidigt har alla varit 

eniga om vad som är viktigast- eleverna. Förväntningen var att av frågeställningen; ”vad 

motiverar dig i yrket?”, få deltagarna att beskriva och berätta sina egna uppfattningar om vad 

som motiverar dem i yrket, idag. Trots att svaren på vad som motiverar liknande varandra, så 

poängterade deltagarna olika aspekter. Alla såg eleverna som det primära i yrket, då inte 

enbart deras kunskapsutveckling i ämnet utan även utveckling som individer och människor i 

stort. Att vara lärare är ett stort och komplext åtagande, många av lärarna i studien menar att 

den största motivationen ligger i den inre känslan av att de gör skillnad för eleverna. Att lärare 

vill känna att de gör skillnad för eleverna och om det så är kunskapsmässigt eller om det 

handlar om deras syn på andra människor är inte primärt. Det är eleverna i sig och känslan att 

de faktiskt gör skillnad, på många plan. Lärarna premierade även relationen med och till 

eleverna. På frågan om vad som är det bästa med läraryrket svarade en informant: 

Det är nog kontakten med ungdomar.. Jag tänker att jag faktiskt gör skillnad. För vissa gör jag 

nog skillnad, genom att bara vara en.. inte bara i lärarjobbet, men medmänsklighet.. jag tror 

faktiskt att en del elever kommer komma ihåg mig, som en bra person.. jag är rätt mån om 

eleverna!- Niclas. 

[…] den dagen man äntligen får ihop till ett betyg och någonting sitter och de kan det. Nae- det 

går inte mäta för mig…-Maria. 

Maria menar att glädjen i yrket finns i de elever som kämpar och till slut får 

ihop till ett E eller att de tillslut förstår vad momentet handlar om, det är oslagbart- den lyckan 

det innebär för de eleverna går inte att förklara.  
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 En annan informant poängterade att det bästa med läraryrket var glädjen 

eleverna ger. Han menade även att motivationen låg i att se hur elever tänker och utvecklas, 

att samtalen med eleverna var en stor förmån. Samt att ställa frågan ”varför?” till eleverna och 

se hur de får använda sin befintliga kunskap för att utvecklas, såväl ämnesmässigt som den 

personliga utvecklingen hos eleverna.  

 

Det bästa med läraryrket är.. glädjen man får av eleverna, det är det bästa. Att se  andra 

människor, att bli sedd…- Simon 

Samma informant sa att motivationen har förflyttats från ämneskunskaper och 

kunskapsutveckling till elevernas individuella utveckling som människor. 

[...] ju äldre jag blir desto mer tycker jag om att se det där, ah hur man växer. Från att då komma 

i 1an och inte ha en aning om livet och sen i 3an inse att här är jag, på väg! Jag har mer börjat se 

motivationen och glädjen i människorna än ämnet - Simon 

En deltagare ansåg att eleverna var den enda motivatorn och att allt annat runt 

omkring inte var viktigt. De menar inte att ämneskunskaperna irrelevanta snarare att det är 

sekundärt. Att det är dem hen är där för. Hon menar även att hennes roll är att motivera 

eleverna och få dem att känna sig bekväma i klassrummet. Hon sa att det är viktigt att 

eleverna förstår att alla är jämlikar men att alla har olika roller i klassrummet samt att det 

förväntas olika saker av alla, även henne själv.  

Alltså.. det bästa tycker ju jag är att vara i klassrummet med eleverna och skapa goda relationer 

så att man då kan få dom att vilja prestera så gott som de kan efter sin förmåga. Att bygga 

relationer så att de känner att- jag gör det och att jag fixar det här. Och att jag har förväntningar 

på dem, att jag vill att de ska klara det här och att vi ska hjälpas åt. Att jag står och puttar eller 

drar, det beror lite på vem det är. Men att det är viktigt att deras prestationer är viktiga för mig, 

inte att jag blir sur på dem för att de inte kan, men att det.. de är mig inte likgiltiga, att de betyder 

nånting! - Britt 
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Kunskap 

 Vidare tog deltagarna upp kunskap som en viktig motivator för yrket. Många av 

intervjusvaren handlade om hur kunskap används i skolan som en drivkraft för såväl lärare 

som elever. Kunskap sas vara en form av motivation i termer av såväl personlig utveckling, 

att få förmedla kunskap som att få arbeta med det man är intresserad av. Många av svaren 

som berörde kunskap var kopplade till eleverna, dock fanns det några som poängterade andra 

aspekter av kunskap. På frågan vad som motiverar individen i yrket idag svarade Johannes: 

Det är nog.. Just nu är nog, det som jag tycker är riktigt, riktigt kul, är faktiskt det är att läsa på 

och jag tycker att jag kan mer än någonsin. Till exempel på det här amerikanska valet, jädrar vad 

jag läste och var insatt. -Johannes 

En aspekt av kunskap är därmed den personliga utvecklingen hos läraren, att 

hela tiden få lära sig mer, skaffa nya tankesätt och nya perspektiv. Ett par deltagare påpekade 

även att något bland det bästa med läraryrket var att få arbeta med kunskap och att få 

möjlighet att hålla i nya kurser, då det gav en nytändning och en känsla av att vara uppskattad.  

Det kräver ju mycket och när du får nya kurser då måste du ju hela tiden läsa på och hänga med. 

Och med den här kursen så måste man verkligen läsa på, och det är så jag vill ha det - Philip 

Philip poängterar vikten av att känna sig uppskattad på arbetet, och att genom att bli 

anförtrodd med nya kurser, uppfylls delvis det kravet. Ytterligare en informant menar att 

kunskapen och ämnesintresset spelar en stor roll för motivationen yrket, som många andra 

poängterar han hur den personliga utvecklingen är starkt förenat med elevernas 

kunskapsutveckling.  

Hmm.. kunskap, att få syssla med kunskap, kunskapsutveckling. -Lars 

Men jag tycker det hänger ihop det där, jag utvecklar min kunskap när jag planerar och de (eleverna) 

utvecklas när jag lär ut. -Lars. 

Att kunskap är en av de främsta faktorerna är det ingen tvekan om. Det varierar dock i 

var kunskapen ska riktas, eftersom vissa lärare föredrar kunskapen i sig samt utvecklingen 

och andra poängterar vikten av sin egen personliga kunskapsutveckling i samspel med 

elevernas. Som tidigare nämnt är dock eleverna den främsta motivatorn för lärare, även 

kunskap anses vara starkt sammakopplat med eleverna.  
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Frihet 

Flertalet av lärarna angav friheten i yrket som en av faktorerna till att de blivit 

lärare. Friheten ansågs vara en av de aspekter som upprätthållits under yrkesverksamheten och 

var en av de motivatorer som ansågs relevanta för yrket. Friheten i yrket menar många är en 

av faktorerna till att de orkar arbeta med ett så tungt arbete som de anser att läraryrket är. De 

flesta som fick frågan om de tar hem mycket arbete, sa nej- de sa även att de tror att det är en 

nyckel till att de orkat med yrket. Dock poängterar många av dem att familjesituationen ofta 

ställer kraven på huruvida förtroendetimmarna fördelas och utförs i skolan eller på 

hemmaplan. En av de lärarna som angav att förväntningarna på yrket var frihet var även en av 

de som ansåg att om friheten skulle berövas dem, skulle han överväga att sluta.  

Jag kan fortfarande styra över undervisningen och jag har fortfarande bra kollegor. Så det 

närmsta, kärnan, är ändå på något sätt fredad.-Ingrid. 

Flera av deltagarna ansåg att friheten var en av de motiverande faktorerna, att 

läraryrket i sig är så pass tufft att friheten i och kring det underlättar. En som varit 

mammaledig två gånger kunde relatera till hur familjesituationen ställer vissa krav på var du 

arbetar, samt förmånen att kunna ta hem arbetet och inte vara bunden att sitta på arbetsplatsen. 

[…]att kunna hämta barnen på dagis och hinna umgås med dem innan de ska sova är ju 

fantastiskt. Jag menar, jag kan ju sätta mig och rätta efter att de har lagt sig.-Amanda 

Termer av frihet i yrket definieras på olika sätt av olika lärare. På samma sätt 

som Amanda talar om frihet, var det flera lärare som benämnde friheten som platsen man 

arbetar på och att du bara har dig själv att bero på många gånger. Däremot var det ett par av 

deltagarna som talade om frihet i termer av, frihet i undervisningssituationen. Undervisningen 

var det några ansåg vara utom räckhåll för alla utomstående. En av lärarna menade också att 

det hade ändrats sen hon började arbeta som lärare. Trots att friheten hade minskat något i 

termer av att ledningen och andra lärare vet vad som pågår under lektionerna, ansåg hon att 

det var bättre nu, när lärare samarbetar mer med varandra. 

[...]alltså då var det ju mycket att man skötte sig själv, inte en käft visste vad man gjorde knappt 

när man stängde klassrumsdörren.-Medina 

En lärare poängterade att även om yrket inbringar en stor frihet finns det 

moment som måste göras om det så är hemma eller i skolan, en del moment svårare än andra. 
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Yttre motivation 

Underkategorier som återfinns i ”yttre motivation” är kollegor, lön, ledighet och 

administration. 

Lärarna i studien ansåg yttre motivatorer viktiga för yrket, dock fanns det en 

antydan till missnöje med vissa yttre motivations faktorer, till exempel lön. Däremot var alla 

positiva till lärarkollegorna. 

 

Kollegor  

Lärarna i studien tog upp kollegor som en mycket motiverande faktor på 

arbetsplatsen. Att ha ett bra lärarlag ansågs vara A och O. Även på denna punkt skiljde sig 

svaren åt något, dock var det ett unisont ”Ja”- att bra kollegor är viktigt. Så väl samarbetet 

lärare emellan som dynamiken och stämningen i arbetsrummet. Alla de deltagande lärarna 

tyckte att arbetslaget på deras skola var bra. En av informanterna kallade till och med 

lärarlaget för sin familj. En annan poängterade att samarbete lärare emellan både är bra och 

roligt för lärare men även för eleverna. 

[…]och jobbarkompisarna, vi har fantastiska jobbarkompisar, mina jobbarkompisar är min 

familj, det är faktiskt så. -Philip 

Samma informant har kollegorna som en hög drivkraft att stanna kvar i yrket. Utan 

dem skulle han eventuellt sluta, åtminstone söka sig till en annan skola. För vissa är 

kollegorna mer viktiga än andra. En annan informant talar om hur kollegorna var delaktiga i 

att han inte gav upp på läraryrket. 

 […]och vårt fantastiskt bra lärarlag som blev min räddning inom läraryrket.-Ajdin 

Att ha bra kollegor som uppmuntarar till samarbete anses vara en drivande faktor samt 

att många av deltagarna nämner att man som ny lärare, tidigt, måste ta hjälp av erfarna 

kollegor för att klara sig i yrket. 

 [...]ta hjälp av andra, kämpa inte på för länge i ensamhet. -Maria 

Att ta hjälp av andra och ha någon att bolla med anses både viktigt och givande, 

på en skola är det vanligt att lärarna samarbetar över ämnena. De även undervisar ihop, en 

lärare poängterar att detta fenomenet är roligt och givande för såväl honom som för eleverna.  
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Det är ju ett ganska ensamt yrke i sig, men vi här är nog ganska duktiga på att samarbeta, vi 

planerar ihop och har kurser ihop, vi till och med undervisar ihop, jag och en svensklärare har 

faktiskt en kurs ihop nu och då några lektioner ihop. Det är ju bra för både lärare och elever, att 

samarbeta och att de kan se att ämnena faktiskt hänger ihop. -Lars 

 

Lön 

Aspekter av lön kommer i olika former även det. Dock är de flesta relativt 

drivna av yttre motivation, som lön, för att kunna t.ex. kunna betala lån eller något så simpelt 

som att få mat på bordet. Huruvida lönen anses bra skiljer sig åt något, de flesta deltagarna är 

nöjda med lönen. Däremot är det en av informanterna som poängterar att lönen är bra, men 

ser man det i förhållande till hur lång lärarutbildningen är, så är den inte bra. Samma 

informant menade även att lönen är något som har kommit att bli en motivator på senare år. 

Något som jag inte trodde skulle vara så motiverande men som jag i efterhand har upptäckt är 

motiverande, det är lön! Jag är inte sån som tycker sådär att Gud vad vi tjänar dåligt men det är klart när man 

tänker att man har lagt 5 år på universitetsstudier, och fullt studielån… -Maria 

Samma informant påpekar att efter en löneökning för några år sedan har 

arbetslusten ökat, hon sade även att till den mängden arbete ett läraryrke innebär är det inte 

mer än rätt att lönen ska upp. Hon poängterar även att yttre motivation, till skillnad från en del 

andra deltagare, har kommit att bli mer motiverande än tidigare.  

Eh så jag skulle nog säga att pengar har jag märkt i efterhand är motiverande.  Det är det, det ska 

man inte sticka under stolen med. Men jag skulle sagt innan- nej det är inte så motiverande. Men 

jag fick högre arbetslust med det, det ska jag villigt erkänna! -Maria 

En annan informant menade istället att motivationen har gått från att vara yttre 

och då t.ex. lön, till att vara inre och istället drivs existentiella motivatorer.  

[...]så jag funderade på inre krafter och yttre krafter. Jag tror nog att det var viktigare för mig 

förr.. för då var min son liten- att få ihop en lön och då var det den yttre drivkraften.. för nu har 

det nog blivit en mer inre drivkraft, den här existentiella, att jag ska ha ett liv som är lugnt och 

balanserat, som jag trivs med och som människor runt om kring mig trivs med. –Simon 
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Ledighet 

..ja, det brukas ju skoja om hur det finns tre anledningar till att bli lärare; juni, juli och augusti! 

Haha!! -Sofia 

Föreliggande studie har visat hur lärare, om än inte primärt, tycker att 

ledigheterna läraryrket medför klart är en fördel. Flertalet av deltagarna poängterar att 

ledigheten är viktig och en av dem sade att de inarbetade timmarna som läraryrket medför går 

att ta ut i ledighet. Till skillnad från många yrken i privata sektorn, står läraryrket helt still när 

ledigheterna träder in. Detta ansåg en av lärarna som en stor fördel, att kunna vara helt ledig 

under semestern och utan att det är ogjort arbete när hon kommer tillbaka. Många av 

deltagarna tog upp ledigheten som en motivator, med ett skratt, och antydde att det var lite 

tabu att tycka att ledigheterna skulle motivera, men att ledigheten skulle vara relativt viktiga 

för många lärare är inget att sticka under stolen menar en av deltagarna. 

[...] jag menar, det är klart att det är en fördel med ett långt sommarlov och att vara ledig över 

julen. Den som inte tycker det ljuger..-Ingrid 

Ett par av deltagarna har äkta makar som också är lärare och menar att 

ledigheterna tillsammans öppnar upp för flera möjligheter, till att umgås eller att resa. 

Jag menar vi har 7-7,5 veckor tillsammans på sommaren, det är ju en fördel. Och det skulle jag 

nog sakna om jag bytte jobb. -Niclas 

Flera av deltagarna är ärliga med att ledigheterna är till en fördel, när läraryrket 

är ett så pass tungt arbete. En av informanterna ansåg att vara ledig när man är ledig och 

slippa kolla mailen o.s.v. och att slippa vara orolig för att det är mer när man kommer tillbaka 

var en motivator. 

Men vårt jobb står ju still när vi tar ut övertiden, och så måste man tänka när det är mycket- när 

man jobbar mycket, så har vi förmånen att det är liksom, nu ska du ta ut din tid, då är det stopp, 

det är inga elever som går, inga lektioner, inga möten ingenting! Så ska man se på det tycker jag. 

-Maria 

Som tidigare nämnt är det ett par som verkar anse att det är tabu att tycka att 

ledigheterna läraryrket medför skulle vara positiva.  

 Jaa.. det är ju jullov snart hahah!! Ne.. men det är väl [...] -Ingrid. 
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Administration 

Vidare har studien genererat faktorer som skulle få de redan erfarna och 

etablerade lärarna att ge upp läraryrket. De deltagande lärarna har själva valt att ta upp och 

belysa problemet med den ökande administrationen, som en bidragande faktor . Att 

administrationen har ökat och ökar, är för många en av de faktorer som skulle få dem att sluta, 

trots bara få år kvar till pension. Att administrationen måste minska anser alla lärare som ett 

måste. Flertalet anser att det är erfarenheten som hjälper dem att klara av administrationen. Ett 

par av de lärare som arbetat längst erkänner till och med att de struntar i viss dokumentation 

för att orka med.   

[…]och är det nåt som skulle få mig att lägga av så är det det, all administration- det suger 

musten ur lärarsjälen. Och det bara växer och växer, och nu tänker man att nu kan det inte blir 

mer och så kommer det någon och så blir det ytterligare. -Britt 

En annan informant menar att trots att han bara har ett par år kvar till pensionen 

skulle administrationen vara det som får honom att sluta. 

Men i vilket fall som helst, det som skulle få mig att sluta, det är ju om, om administrationen 

ökar ännu mer.. -Niclas 

Vidare menar en annan erfaren lärare att han skippar en del administration. Han 

anger även att är det något som gör lärare stressade och får dem att sluta så är det all 

administration. 

Passa dig för det, att göra allting perfekt, för att det är många, inte minst unga kvinnor som ska 

vara så förbannat duktiga, och då händer det att man är tvungen att sjukskriva sig lite då och då.. 

man går in i väggen! Jag gör så gott jag kan och så får det duga!! Och det är klart, det krävs nog 

några år i nacken. -Johannes 
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  Diskussion 

I diskussionen presenteras resultatet i förhållande till den tidigare forskningen 

samt praktiska implikationer rörande studien och en metodologisk diskussion. Det finns även 

tankar angående eventuell kommande forskning på motivation i skolan.  

Resultatdiskussion 

Föreliggande studies syfte var att undersöka motivationen hos yrkesverksamma 

lärare med minst 10 års erfarenhet, detta genomfördes med intervjuer. Intervjuerna kom i 

enlighet med tidigare studier fram till att det som motiverar och driver lärare att stanna kvar i 

yrket är både inre och yttre motivation. Till största del låg den föreliggande studien i linje med 

tidigare forskning.  

I enlighet med Nesje (2016) så anger de flesta lärarna i den föreliggande studien 

att det finns tre stycken underkategorier till sin motivation i yrket. Deltagarna angav att 

eleverna var den största och viktigaste anledningen till att vara kvar i läraryrket, att det var för  

deras skull de var där. De ansåg även att det var kontakten och deras inlärning som var det 

primära. I linje med Dewia, Bandua och Tahmira (2016) så finns det bland de deltagande 

lärarna en emotionell drivkraft samt att ämneskompetensen spelar stor roll för motivationen i 

yrket, deltagarna menar att de primära faktorerna är att eleverna mår bra och gör bra ifrån sig, 

samt kontakten med dem. De angav även att ämneskompetensen är relevant för att känna sig 

trygg i rollen som lärare och därmed kunna få eleverna att både lära sig och kunna ”se” dem. 

Detta blir en positiv spiral, för de lärare som redan är motiverade och negativ spiral för de 

som inte är motiverade i läraryrket. Som Pasathang, Tesaputa och Sataphonwong (2016) 

poängterade kommer de lärare som saknar motivation för yrket att sluta. De lärare som angav 

att kollegorna var stressade och omotiverade, drog till viss del även ned deras egen 

motivation. Vissa ansåg att stämningen blev sämre av de ”negativa” lärarna, däremot sade alla 

deltagande lärare att de var nöjda med sina närmsta kollegor. 

Dessutom finns det direkta kopplingar mellan vad Çimen (2016) menade och 

vad de deltagande lärarna angav på intervjufrågorna. Då Çimen (2016) påvisade att 

personlighet spelar stor roll för hur motivationen ses och hur hög den är. Deltagarna i studien 

visade alla på en hög motivation för yrket, dock angav de relativt delade meningar i vad som 

motiverar dem att stanna kvar. Samtidigt som svaren var väldigt lika varandra så skil jde de sig 

åt, vilket enligt Çimen (2016) beror på att de är olika individer, samt att han ser individfaktorn 
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som den största skillnaden i motivationen hos människor. Därmed skiljer sig motivationen åt 

mellan intervjupersonerna i studien, enligt Çimen (2016). 

Wiyono (2009) har visat hur till exempel yttre faktorer som hur länge en lärare 

har varit yrkesverksam och yrkets rankingnivå i samhället spelar stor roll för lärares 

motivation, samt hur deras ålder spelar roll för motivationen. Deltagarnas svar var till viss del 

i enlighet med vad Wiyono (2009) menar. Deltagarna var i ungefär samma ålder samt att de 

arbetade på samma nivå och har utifrån de aspekter samma status (rankingnivå) i samhället, 

dock skiljde sig antalet år i yrket sig åt. Däremot fanns det inga tydliga skillnader i 

motivationen rörande dessa faktorer. De flesta ansåg däremot att läraryrkets status måste 

höjas, dock inte för att det skulle öka deras personliga motivation att stanna kvar i yrket, 

snarare att det skulle motivera fler att utbilda sig till lärare. Det fanns en viss koppling mellan 

motivation och ålder, de äldre yrkesverksamma lärare nämnde att de var kvar för att ”vad 

skulle de annars göra”, när det ändå var så få år kvar till pensionen. Dock ansågs de inte 

mindre motiverade på grund av det, de var omtyckta av både kollegor och elever, vilket enligt 

Pasathang, Tesaputa och Sataphonwong (2016) tyder på motivation. Att de deltagande lärarna 

var och ansågs motiverade är relevant för hur väl deras elever presterar enligt Armana och 

Darman (2016), vilket även detta kan ses som en positiv spiral. Lärarna är motiverade, 

eleverna blir motiverade och i och med att de deltagande lärarna ansåg att eleverna var den 

största bidragande faktorn till att de stannar kvar i yrket kommer det generera att de fortsätter 

vara motiverade och därmed även fortsätter att motivera elever, som återigen motiverar 

lärarna och så vidare. 

Precis som Deci och Ryan (2000a) poängterar finns det relevanta aspekter i hur 

ledningen på skolan sköter sig och sina anställda, för att öka motivationen hos lärarna. Det 

finns också tydliga samband mellan hur Deci och Ryan (2000a) påvisar viken av att lärare är 

motiverade i yrket, eftersom enligt den omnämnda positiva spiralen kommer även motiverade 

lärare motivera sina elever, som i sin tur återigen motiverar lärarna.  

Mubeen och Reid (2014) menar även de i enlighet med de deltagande lärarna att 

uppsatta mål som nås är en motiverade faktor, om det så handlar om inre eller yttre faktorer 

för motivationen. En del lärare ansåg att en önskad löneökning var en motiverande faktor, de 

flesta ansåg att en elev som äntligen klarade godkänt betyg var en drivande och motiverande 

faktor och alla ansåg att alla elevers lyckade resultat och uppsatta mål var motiverande för att 

stanna kvar i yrket.  
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 SCB gick år 2002 ut med att lärare slutar på grund av för låg lön och dåliga 

arbetsförhållanden. På denna punkt skiljde sig den föreliggande studien och tidigare forskning 

åt. Flera av deltagarna i studien menade att både arbetsförhållandena och lönen var bra. Å 

andra sidan var de kvar i yrket och bör på grund av det, eventuellt inte anse att dessa punkter 

är bristfälliga. Däremot drivs de deltagande lärarna inte endast av yttre motivation, så som 

lön, utan ser eleverna som det primära i yrket. Att lärare skulle tjäna dåligt menade många 

vara en lögn, dock poängterade några att löneutvecklingen var dålig och att lönen i 

förhållande till antal år lärarutbildningen var dålig. Flertalet att deltagarna menade att 

arbetsförhållandena och klimatet på arbetsplatsen blir vad man gör det till, att allt inte är alla 

andras ansvar.  

 Schmidinger och Brandt (2015) visade om hur lärare själva måste vara 

motiverade för att kunna påverka elevers motivation i skolarbetet. Drivs de flesta lärare av 

elever- såväl kunskapsutvecklingen hos dem som att se dem växa- bör en motiverad elev vara 

motiverande för en lärare. Detta kan då ses som en positiv spiral. Lärare som å andra sidan är 

drivna av kunskap och ämnet snarare än eleverna, försvinner fokusen på eleverna och 

eventuellt även deras motivation. Därefter försvinner även lärarens motivation, när eleverna 

inte lär sig och inte heller är motiverade att lära sig.. Är läraren motiverad av elevernas olika 

framgångar och utveckling ser deras lyckanden som ännu mer motiverande. Schmidinger och 

Brandt (2015) menade även att motivationen består av tre faktorer, samt att dessa samspelar. 

Dessa tre faktorer har lärarna i studien tagit upp som relevanta för motivationen; 1.inre 

motivation- att hitta drivkraften inifrån. 2. Yttre motivation- att yttre faktorer på motivationen 

spelar roll för att kunna stanna kvar i yrket. 3. Självförtroende- att tro på sig själv i rollen som 

lärare.  

 Precis som Tentama och Pranungsari (2016) menar i sin studie är lärarna i 

föreliggande studie drivna av även yttre motivation. Att lärare inte skulle vara det är orimligt, 

då flertalet av lärarna i studien poängterat relevansen av att klara sig ekonomiskt. Lön och 

eventuella befordringar menar såväl Tentama & Pranungsari som lärarna i studien vara 

drivande, dock till olika grad. Lönen har någon gång varit eller är viktig för lärarna i studien. 

Motivationen, menade en av deltagarna, låg delvis i en förstelärartjänst som hon nyligen blivit 

tilldelad, samt att den löneökning det innebar hade positiv inverkan på arbetslusten. Läraren 

menade även, i enlighet med Tentama & Pranungsari, att positiv feedback och konstruktiv 

kritik från kollegor eller ledning var något som drev henne att förbättra sig själv och sin 
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undervisning samt att faktorer som gör lärare nöjda med sin arbetssituation kommer genererar 

at fler lärare väljer att stanna kvar i yrket. Deltagaren menade också att hennes egen 

motivation, om det så var inre eller yttre motivation, ansågs smitta av sig på eleverna och 

deras motivation. Flera av deltagarna poängterade att även om motivationen drevs at yttre 

faktorer var det eleverna som var det centrala i yrket samt att det var för dem de gjorde det. 

Var motivationen än kom ifrån menade några inte ha någon betydelse- så länge det var 

positivt för dem själva och eleverna. Kontas (2016) visade att en primär faktor i läraryrket, var 

den upplevda motivationen hos de undervisande lärarna. 

 Aspekter som deltagarna i studien framhävt som positiva har också andra lärare 

ansett som faktorer som är positiva med läraryrket. Att lärare i studien anser att yrket gör att 

känslan av att vara viktig för andra anser även rekryteringssidan som något som skulle vara 

positivt. De flesta lärarna i den föreliggande studien poängterade relevansen av att göra 

skillnad för andra. Flera av deltagarna har i enlighet framhävt att få arbeta med sitt intresse 

som något positivt, samt möjligheten att göra karriär. Dock menar vissa att löneutvecklingen 

är för dålig, men ser möjligheter i detta. Att man som lärare får jobba med ungdomar ser flera 

av deltagarna som något som motiverande. Friheten med yrket menar många lärare vara en av 

anledningarna till att de valde att studera till lärare samt att detta har upprätthållits under tiden 

som yrkesverksam lärare, att detta skulle vara något positivt menar även rekryteringssidan. De 

ser även känslan av att bli ihågkommen skulle vara faktorer som får fler unga och vuxna att 

söka sig till läraryrket- det menar även yrkesverksamma lärare vara delar av det positiva och 

motivatorerna med yrket. Att vara attraktiv och eftertraktad på arbetsmarknaden anses även 

det vara något som motiverar dem att stanna i yrket, på så sätt även träffa många olika 

kollegor, på såväl samma skola som på olika skolor. Flera lärare framförde att samarbete 

lärare emellan inte bara behöver ske i lärarlaget. Deltagarna i den föreliggande studien hade 

elever som den primära motivatorn, då var det primära att få följa dem och att se dem 

utvecklas som såväl människor som ämnesmässigt- detta menar de vara något som ska få fler 

att vilja bli lärare, samt att yrket innebär stora variationer, från dag till dag. De flesta 

deltagarna påstod att omväxlingen yrket medför är en drivande kraft, och att ingen dag är den 

andra lik.  
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Praktiska implikationer 

Resultatet av studien är i enlighet med tidigare forskning inom ämnet. 

Deltagarna i föreliggande studie har uppgett, likt många andra studier, att den primära 

motivationsfaktorn till att stanna kvar i yrket är eleverna. Flera av deltagarna bekräftade att 

anledningen till att de deltog var tack vare studiens positiva klang, då den forskning som görs 

på lärare samt att det som framhävs i media allt som oftast är negativt. Att skolan och 

läraryrket måste återta sin status och uppvisa de positiva aspekterna var ett faktum. Studien 

skulle kunna användas för att uppmuntra fler till att bli lärare samt att få fler yrkesverksamma 

lärare att tänka på de positiva aspekterna av läraryrket och då även stanna kvar i yrket. 

Lärarförbundets (2016) framtidsprognos för bristen på lärare kommer att innebära stora brister 

för det svenska samhället om inget görs. Studiens resultat skulle kunna inspirera fler rektorer 

och administrationsavdelningar att motivera sina anställda samt att det skulle kunna användas 

för att ändra fokus från dokumentation till elever och undervisning.  

 

Metodologisk diskussion 

Eftersom att syftet med studien var att undersöka vad som motiverar 

yrkesverksamma lärare med minst 10 års erfarenhet av yrket passade en kvalitativ metod bra, 

då det öppnade upp möjligheterna att gå in på djupet och få deltagarna att ingående beskriva 

vad de upplever motiverar dem i yrket (Langemar, 2008, s.41). Det finns en aspekt att ta 

hänsyn till i en intervju rörande motivation i yrket, nämligen narrativa berättelser. En intervju 

som berör en längre tid, vilket i detta fall kan ses vara de yrkesverksamma åren, kan komma 

att spela roll för utfallet av studien. Eftersom att en individ som ska berätta vad som motiverar 

denne i yrket kommer det ofrivilligt, på ett eller annat sätt bli narrativt. Individen tar ofta sina 

tidigare erfarenheter i beaktning till vad som motiverar idag, i ett så kallat processperspektiv 

(Langemar, 2008, s.142). En kvantitativ metod hade istället varit att föredra ifall studiens 

syfte var att generalisera funna teman i den insamlade datan, vilket hade genererat en ökad 

mängd insamlad data (Langemar, 2008, s.30). Efter en pilotstudie ansågs det att dokumentet 

inte behövde revideras och intervjuguiden var redo att användas. De 12 intervjuerna som 

genomfördes med lärarna var av semistrukturerad form då det främjade förutsättningarna att 

låta intervjun ta deltagarens önskade riktning. Samtidigt som en semistrukturerad intervju ger 

möjlighet att följa deltagarnas riktning öppnar det även upp för möjlighet att förlänga 
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intervjuerna med hjälp av följdfrågor, och på så sätt säkerställa att intervjuerna gav önskad 

informationsmängd. För att ingen information ska gå förlorad ger en semistrukturerad intervju 

möjligheter att tillägga följdfrågor för att säkerställa eventuella missförstånd (Langemar, 

2008, s.69). Vidare fördelar med kvalitativa intervjuer var hur urvalen ger möjlighet att välja 

lärare på skolor som författaren kände till, då det alltid är svårt att få tag i frivilliga deltagare. 

Har författaren någon slags koppling till läraren underlättar det i urvalet samt att det i högre 

utsträckning genererar deltagare (Langemar, 2008, s.53-54). Vilket blev tydligt när de flesta 

av de personligt tillfrågade lärarna valde att delta och de som blivit kontaktade via rektorn 

tackade i större utsträckning nej till att delta. De deltagare som hade personlig kontakt med 

författaren valde att delta, detta kan ses som en nackdel för studien, då att fler lärare inte 

kontaktades personligen. Upplevelsen av deltagarnas intervjusvar var att de var ärliga och 

tillförde något till studien.  

 För att kunna säkerställa validitet i studien granskades studiens intervjuguide 

och metod genom pilotstudier. Då resultatet visade vad som motiverar lärare att stanna kvar i 

yrket, ansågs studien svara på frågeställningen och därmed mäta det den avser att mäta. 

Studiens metod ansågs vara mest lämplig för dess syfte och frågeställning (Langemar, 2008, 

s.107). Då en semistrukturerad intervju gav möjlighet att ställa följdfrågor och på så sätt 

säkerställa att intervjuerna gav studien den nödvändiga informationen och därmed gav studien 

möjlighet att undersöka det den avser att undersöka (Langemar, 2008, s.69). Kritiska tankar 

rörande deltagarnas intervjusvar har förekommit, då det är svårt att säkerställa att de talar 

sanning samt att det finns viss risk att deltagarna säger det som förväntas vara det mest 

motiverande. Att studien var frivillig och konfidentiell ansågs vara en fördel för studiens 

validitet, då det gav deltagarna möjlighet att inte svara på frågor om de ansågs vara känsliga 

eller kränkande.  

Att studien genomfördes sent på höstterminen kan ha haft inverkan på 

reliabiliteten, då lärare har som högts arbetsbelastning under denna period. Utfallet skulle 

eventuellt kunna ge ett annat utfall ifall studien genomförts under lugnare perioder för lärarna 

(Langemar, 2008, s.106). Då i termer av att fler lärare eventuellt hade valt att delta i studien 

och därmed gett ett annat perspektiv eller information rörande deras motivation för yrket, 

samt att skulle det vara fördelaktigt att låta de deltagande läsa de färdiga transkriberingarna. 

Dock faller det när de inte hinner eller prioriterar det på grund av redan hög arbetsbelastning. 

Däremot har alla intervjuer genomförts på samma sätt med samma grundfrågor och på samma 
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premisser. Alla deltagare har i förväg fått samma information om studien och dess intervjuer 

samt att alla deltagare gavs samma möjligheter att ändra eller tillägga något i efterhand. Det 

enda som skiljt intervjuerna åt är följdfrågorna, beroende på vilken riktning deltagaren valt att 

gå. 

Replikerbarheten i studien kan vara låg eftersom motivation är baserat på 

individuella aspekter och livsförhållanden (Çimen 2016) och svaren kan komma att variera 

beroende på vilka individer intervjun genomförs på. Svarsfrekvensen och kvaliteten i svaren 

kan även variera beroende på vart i landet deltagarna återfinns, samt att skolverksamheten kan 

vara en bidragande faktor som försvårar replikerbarheten i studien. Dock finns det en 

önskvärd replikerbarhet, då studien kan genomföras på samma sätt och få liknande resultat 

men inte helt överensstämmande. Eftersom att inte samma personer kommer kunna intervjuas 

kommer studien inte generera samma svar, samt att analysen kommer bli annorlunda med 

andra svar (Langemar, 2008, s.118). 

 

Framtida forskning 

I föreliggande studie har motivationen hos yrkesverksamma lärare med minst 10 

års erfarenhet som fokus. Framtida forskning kan istället beröra vad som motiverar elever i 

skolarbetet, och då vilka egenskaper hos lärare som får dem att arbeta lite hårdare och öka 

motivationen för skolarbetet. Att sedan dra slutsatser om det finns lärardrag som är främjade 

för motivationen för såväl dem själva som eleverna. Tidigare forskning menar att just dessa 

två är starkt sammankopplade. Kan alltså då de lärare som anger att de är motiverade i yrket 

och har eleverna som sin främsta motivator vara de lärare som eleverna föredrar i sin 

motivation. Studien skulle då istället genomföras med hjälp av kvantitativ metod och då med 

hjälp av enkäter för att få en bredare syn på vad elever premierar hos lärare som ska främja 

deras motivation i skolarbetet. Enkäterna ska vara till för att finna lagbundenheter och 

särskildra generella drag som ökar elevmotivationen. De ska vara utformade med hjälp av 

rankingfrågor och svarsalternativen kan vara graderade mellan t.ex. 1 och 5 eller 1 och 10 för 

att eleverna ska kunna gradera de önskade karaktärsdragen hos lärarna. Därefter skulle 

förhoppningsvis resultatet visa hur lärares motivation påverkar elevernas motivation för 

skolarbetet, samt att det skulle vara möjligt att motivera fler lärare att hitta sin motivation- för 

att det då skulle motivera fler elever, vilket kan tänkas bli en positiv cirkel. 
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Denna sortens studie hade kunnat bidra med vilka motivatorer som är önskvärda 

hos lärare och vilka lärare som kan generera flest motiverade elever. På detta sätt kan man 

eventuellt se hur lärares motivation är starkt sammankopplat med elevernas upplevda 

motivation för skolarbeten. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Varför blev du lärare? –Vad hade du för förväntningar på yrket? –Motsvarade 

förväntningarna verkligheten? 

3. Vad motiverar dig i yrket (nu)? – Har motivationen ändrats över tid? 

4. Det är många som slutar som lärare, vad driver dig att fortsätta? – Har drivkraften 

ändrats över tid? 

5. Finns det något scenario/händelse som skulle få dig att byta yrke? 

6. Har tanken slagit dig att byta yrke? 

7. Vad är det bästa med läraryrket? 

8. Anser du att motivation och engagemang går hand i hand? – hur? –Varför? 

9. Har du något motivationstips till en nybliven lärare? 

10. Finns det något du vill tillägga? 

 

 


