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Abstrakt 

Studiens syfte var att ta reda på hur yrkesverksamma lärare beskrev sin motivation och 

arbetstillfredsställelse till läraryrket. Föreliggande studie ansågs betydelsefull eftersom 

det var ett väldiskuterat ämne i samhället. Lärarbristen har blivit mer omtalad och fler 

lärare har valt att sluta på grund av orsaker som hög arbetsbelastning och stress. 

Föreliggande studie är en kvalitativ intervjustudie på yrkesverksamma lärare i södra 

Sverige. Lärarna fick under semistrukturerade intervjuer dela med sig om deras tankar 

kring hur motivationen och arbetstillfredställelsen såg ut till läraryrket. Intervjuerna 

transkriberades sedan och kategoriserades upp i olika teman, kategorier och 

underkategorier. Studiens resultat visade på att en högre motivation och 

arbetstillfredställelse i läraryrket oftast berodde på en bra arbetsmiljö där det fanns plats 

för personlig utveckling för den enskilda läraren. Personlig utveckling fanns främst 

genom elever och andra lärare. Lärarna ansåg att det var mycket betydelsefullt med en 

god relation till både kollegor och elever. Lärares motivation och arbetstillfredsställelse 

höjdes också när de fick någon form av feedback. Studiens resultat berörde även de 

delar som bidrog till att motivationen sänktes och arbetstillfredsställelsen blev lägre. 

Det handlade främst om kravet från skolledningen, elevers höga krav eller i vissa fall 

brist på feedback. Dessa krav innebar ofta en högre arbetsbelastning och bidrog till 

minskad tid till undervisning. Studien avslutas med att koppla samman psykologiska 

teorier med studiens resultat.  

 

Nyckelord 

Arbetstillfredsställelse, motivation, inre motivation, yttre motivation 

 

Engelsk titel  

”The glimmers of light make the difference” A qualitative study on teatchers´ 

motivation to their profession.  
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INTRODUKTION 

”Varför blev du lärare?” Rektorn på min nya skola ställde frågan jag så många 

gånger ställt mig själv. Hans röst antydde att jag var en idiot. Med de betygen från 

naturvetenskaplig linje borde jag väl ändå ha valt något annat.” (Valdeson, 2015 s. 1). 

  

Bristen på utbildade lärare har de senaste åren blivit allt mer uppmärksammat. Bristen 

beror på ett flertal faktorer som exempelvis att för få människor utbildar sig till lärare 

och många utbildade lärare väljer att inte stanna kvar i yrket. En viss procent påbörjar 

aldrig sin lärarkarriär efter avslutade studier (Statistiska centralbyrån, 2017). Statistiska 

centralbyrån har gjort en enkätundersökning på de grupper som väljer att inte arbeta 

som lärare trots en lärarutbildning i bagaget. Resultatet från enkätundersökningen 

visade att de lärare som valt att byta yrke gjorde det på grund av faktorer som 

arbetsmiljön, att både arbetsbelastningen och stressen blev för mycket, att läraren hade 

många fler uppgifter än enbart den pedagogiska delen medan andra menade att det 

handlade om specifika utvecklingsprocesser som sker inom skolan i allmänhet 

(Statistiska centralbyrån, 2017).   

                  Läraryrket är ett komplext yrke. Forskare talar om att lärare har flera 

variabler som spelar in i arbetsbeskrivningen. Detta kan göra lärare osäkra på hur deras 

arbetsdag kommer att se ut och hur mycket tid respektive område kräver varje dag 

(Evans, 2001). Mertlers (2002) studie visar att fler lärare generellt är nöjda än missnöjda 

med sitt arbete. Däremot visar resultatet att de som känner sig mest missnöjda med 

situationen är lärare som är i mitten av sin karriär. De lärare som är i början eller i slutet 

visar sig vara mer nöjda med sin tillvaro. Därför menar forskarna att skolledningen 

måste göra förändringar för att öka motivationen även hos de lärare som befinner sig i 

mitten av sin lärarkarriär. Det behöver inte handla om stora förändringar utan det kan 

handla om att skolan uppmärksammar de som är dedikerade till sitt arbete etc. (Mertler, 

2002).   

Syftet med denna studien var att ta reda på hur lärare idag beskriver sin 

motivation till att arbeta som lärare samt vad som påverkar deras arbetstillfredsställelse. 

Studien är relevant med tanke på tidigare forskning som lyfter fram stora nackdelar med 

yrket, att arbetet inom läraryket har förändrats och blivit allt mer oattraktivt. Begrepp 

som behandlas i studien är motivation, inre motivation, yttre motivation, self-

determination theory, arbetstillfredsställelse och herzbergs tvåfaktorsteori. 
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MOTIVATION 

Motivation kommer från latinets movere som betyder att röra eller flytta. Människor 

som inte känner någon inspiration till att agera kan karaktäriseras som omotiverade 

medan de som känner inspiration till att agera karaktäriseras som motiverade. De allra 

flesta som arbetar är berörda av motivation. Motivationen bidrar till att vi människor 

agerar. Man kan förklara den som en process som influerar i vilken riktning man ska gå, 

hur mycket arbete individen vill lägga ner och hur lång tid man som individ 

upprätthåller aktiviteten (Ryan & Deci, 2000).  

 Forskning visar på att motivation är ett fenomen som kan variera från låg till hög 

och från hög till låg motivation med tiden. Det finns olika mängder motivation hos olika 

människor och det finns även olika slags motivationer (Ryan & Deci, 2000).  

 Studier som har gjorts på lärares motivation till läraryrket har visat på att faktorer 

som kön, ålder, utbildningsnivå, arbetslängd hos läraren, inte har någon stor påverkan 

på deras motivation till arbetet. Däremot talar studier om vissa samband som är mer 

dynamiska, exempelvis chans till att växa, att få beröm eller utmärkelser, bättre 

skolförhållanden, ett organiserat klimat och stöd och uppmärksamhet från 

skolledningen. Dessa faktorer ökar yrkesmotivationen hos lärare (Wiyono, 2016). Det 

talar emot Mertlers (2002) tidigare forskning som visade på att de flesta lärare som är 

missnöjda med sitt arbete är i mitten av sin lärarkarriär vilket Wiyono (2016) menar i 

sin forskning inte skulle visa på någon större betydelse kring deras motivation till yrket.  

 Çimen (2016) anser att lärarens kommunikativa förmåga och yrkesmotivation 

hänger samman. I hans studie av lärare kan man se hur motivationen i läraryrket präglas 

av två definitioner, externa och interna faktorer som påverkar lärares motivation. Han 

menar att motivationen speglas av hur starkt läraren känner inför uppgiften. Känner man 

lust och välmående av uppgiften ökar även motivationen till att nå målet. Çimen 

påpekar dock att det inte går att veta exakt vad som ökar lärares motivation fullt ut då 

den är väldigt individuell. I hans studie kan man se ett starkt samband mellan lärares 

attityd och inställning och deras motivation till arbetet (Çimen, 2016). 

 

INRE- OCH YTTRE MOTIVATION  

Motivation kan delas in i två olika begrepp. Det ena begreppet handlar om en inre 

motivation och den skapas av och i oss människor själva. Den uppstår genom att 

individen motiverar sig själv till att anta en utmaning för att bli tillfredsställd och 
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tillfredsställelsen kommer inifrån, det finns inte någon form av yttre belöning 

(Hedegaard Hein, 2012). Motivationen sker därför enbart för individens egna 

välmående och den bryr sig inte om yttre faktorer som kan påverka individens 

motivation (Cerasoli, Ford & Nicklin, 2014). Den inre motivationen finns inte hela tiden 

hos individen. Det krävs att individen anser att uppgiften är intressant för att den inre 

motivationen ska väckas till liv (Ryan & Deci, 2000).  

 Det andra begreppet är yttre motivation och den handlar om yttre faktorer och 

ligger ofta utanför individens kontroll (Hedegaard Hein, 2012). Den yttre motivationen 

beskrivs genom att individen som styrs av en yttre motivation oftast ser resultatet av 

exempelvis en bra utförd lektion, med att de får en yttre belöning efter avslutad lektion. 

Den kan exempelvis vara i form av lovord. En individ som styrs av en yttre motivation 

kräver ofta någon typ av morot, som talspråket säger (Cerasoli, Ford & Nicklin, 2014). 

Människan reagerar på de yttre motivationsfaktorerna men kan inte själv styra om de 

existerar eller inte. Yttre motivationsfaktorer kan även vara negativa, till exempel om 

man flyr undan en uppgift på grund av rädsla eller obehag. Dessa yttre faktorer är då 

instrumentella, eftersom de ofta leder till någon form av belöning eller ett undvikande 

av smärta (Hedegaard Hein, 2012). Förtydligande gällande yttre motivation blir att det 

inte är uppgiften i sig som styr den typen av individ utan tillfredsställelsen ligger 

utanför den riktiga uppgiften och den gör att individen blir beroende av andra 

(Buckworth et al., 2007). 

  Forskning visar på att den här motivationen blir det fler som drivs av från 

skolåldern. Detta för att det oftast inte enbart handlar om att skapa motivation för 

individen själv utan att det blir många uppgifter som ska genomföras utan en inre 

motivation och människor är inte fria att enbart göra det som de är inre motiverade till. 

Därför spelar den yttre motivationen oftast en större roll och fler individer drivs av yttre 

belöningar eller undvikande av bestraffningar (Ryan & Deci, 2000).   

 

SELF- DETERMINATION THEORY, SDT 

SDT, Self- determination Theory  är en teori som behandlar motivation, välmående och 

utveckling hos människor. SDT delar upp motivation i olika kategorier där de mest 

centrala är den autonoma motivationen och den kontrollerade motivationen. Den 

autonoma motivationen består av både inre och yttre motivation. När människor är 

autonomt motiverade upplever de en inre drivkraft till sina handlingar. Den 
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kontrollerade motivationen består av både extern och intern reglering till exempel i form 

av belöning, undvikande av bestraffning eller för att stärka sitt ego och självkänsla. 

Dessa två typer av motivation leder även till olika resultat. Den autonoma motivationen 

leder till bättre välmående i längden. Den är också mer hållbar då den ofta leder till 

långvariga resultat och friskare beteende (Deci & Ryan, 2008).  

 Vissa delar inom SDT kan riktas mot den yttre motivation och vad individen själv 

inte kan råda över som exempelvis belöningar, medan andra delar inom SDT riktar sig 

mot det som individen själv kan bestämma över, vilket kopplas ihop med den inre 

motivationen (Sørebø, Halvari, Gulli & Kristiansen, 2009). 

ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE 

Saiti och Papadopoulos (2015) definierar begreppet arbetstillfredsställelse som ett 

begrepp som kan handla om ett tillstånd kring den enskilda individens antaganden, 

positiva känslor i förhållande till jobb och tillfredsställelse i allmänhet. Det kan delas 

upp i två olika kategorier. Den ena kategorin handlar om innehållsteorier och den andra 

kategorin handlar om processteorier. Innehållsteorier är mer inriktade på individens 

egna attityder, dennes förväntningar, egna värderingar och behov. Processteorierna är 

mer sammanlänkade med känslor kopplade till arbetet och hur arbetet hjälper till för att 

bidra till individens egna arbetstillfredsställelse. Denna studie kommer främst att rikta 

in sig på kategorin gällande processteorierna. I den här kategorin blir tillfredsställelsen i 

arbetet ett resultat på individens egna värderingar och hur arbetsmiljön ser ut i det stora 

hela. En låg arbetstillfredsställelse innebär att arbetet ger ett avgränsat utrymme för 

individens egen utveckling och prestation. Studier har visat att individer upplever en 

förbättrad arbetstillfredsställelse om de ser någon form av resultat av sitt arbete, det kan 

t.ex. handla om någon form av belöning (Saiti & Papadopoulos, 2015). Att en individ 

känner en hög arbetstillfredsställelse kan även handla om att utföra det så kallade 

perfekta arbetet. Det perfekta arbetet handlar om att individen har utfört ett arbete som 

medarbetarna eller den enskilda individen förväntar sig och när det är uppnått så har 

även en högre arbetstillfredsställelse uppnåtts (Kaufmann & Kaufmann, 2016).   

Schultz och Schultz (2010) bygger på definitionen arbetstillfredsställelse med att 

den handlar om positiva och negativa attityder och känslor gällande arbetet. Den beror 

på många olika faktorer som exempelvis att det kan handla om hur stor 

arbetsbelastningen är, individens chanser till en förbättrad jobbposition eller tryggheten 
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på arbetsplatsen. Begreppet kan även innefatta personliga faktorer som hur länge 

individen har arbetat på arbetsplatsen, individens egna hälsa eller sociala relationer. De 

menar även att arbetstillfredsställelse går in i begreppet motivation (Schultz & Schultz, 

2010).  

  En studie av begreppet arbetstillfredsställelse i relation till lärares arbete i skolan 

visade Tabancali (2016) att begreppet bygger på olika teorier kring att uppnå mål i livet. 

Varje individ har mer eller mindre arbetstillfredsställelse beroende på inre och yttre 

faktorer. De inre faktorerna innebär mer tillfredsställelse för individen själv. Det kan 

handla om personliga prestationer eller egna behov. Yttre faktorer handlar mer om 

arbetsmiljön, ledningen eller utvecklingen hos individen (Tabancali, 2016). Tabancalis 

(2016) studie visade även på att individer med en hög arbetstillfredsställelse bidrar till 

en ökad prestation och produktivitet hos varje enskild individ på arbetet. När den 

anställde är nöjd med hur arbetssituationen ser ut ökar även motivationen hos individen 

och det bidrar i sin tur till en positiv energi på arbetet.   

Saiti (2007) har även hon gjort en studie på lärare i skolan. Studien handlade om 

hur skolklimatet upplevdes och hur ledarskapet såg ut på den enskilda skolan samt hur 

det starkt hörde ihop med arbetstillfredsställelsen för den enskilda läraren. En lärare 

som fick någon form av förmån efter att den hade presterat bra på arbetet tenderade att 

åstadkomma mer än lärare med ett oklart arbetsupplägg och mindre chans till någon 

form av belöning efter en bra prestation på arbetet.  

 

HERZBERGS TVÅFAKTORTEORI  

Herzberg har i sin undersökning tagit fram 14 kategorier som påverkar 

arbetstillfredsställelse och motivation. Dessa 14 kategorier har han sedan delat in i två 

faktorer, hygienfaktorer (otillfredsställelse) och motivationsfaktorer 

(arbetstillfredsställelse). Han menar att dessa två olika faktorer kan kopplas till våra 

mänskliga behov. De som faller in under motivationsfaktorer är företagspolitik, ledning, 

lön, interpersonella relationer, arbetsförhållanden, utvecklingsmöjligheter, privata 

faktorer, status och anställningstrygghet. Under hygienfaktorer hamnar prestation, 

bekräftelse, arbetet som helhet, ansvar och befordran (Hedegaard Hein, 2012). 

 Herzbergs tvåfaktorsteori används ofta för att förstå arbetstillfredsställelse 

eftersom människor använder sig av olika faktorer för att känna eller inte känna en 

arbetstillfredsställelse. Hygienfaktorer kopplas ofta ihop med en yttre motivation och 
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motivationsfaktorer kopplas ofta ihop med en inre motivation. Hygienfaktorer innefattar 

faktorer som befordran, goda sociala relationer på arbetet osv. Motivationsfaktorer 

handlar mer om exempelvis utmaningar på jobbet och en känsla av en personlig 

utveckling (Holmberg, Caro & Sobis, 2017).   

 

MOTIVATION OCH ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE KOPPLAT TILL LÄRARE I SKOLAN 

Resultat från en tidigare studie visar att lärare som känner sig tillfredsställda 

med sitt arbete och känner sig motiverade att fortsätta arbeta inom skolan, har som 

anledning att de vill känna att de får en personlig utveckling och därför väljer att stanna 

kvar som lärare. Många lärare anser att de upplever en känsla av belåtenhet när de ser 

att eleverna lyckas, och att de lyckas för att läraren har hjälpt eleven att öka sina 

kunskaper inom området eller förändra sitt synsätt inför uppgiften (Scott, Cox & 

Dinham, 2006). Missnöjet som en lärare kan känna handlar oftast om den höga 

arbetsbelastningen i samband med att de kan uppleva att de själva inte utvecklas i den 

utsträckning som de skulle kunna eller vill göra. Att läraren hela tiden behöver 

kompromissa för att hinna med alla uppgifter tar mycket tid från att enbart kunna 

fokusera på den pedagogiska delen vilket de flesta lärarna anser är den främsta 

tillfredsställelsen med yrket (Scott, Cox & Dinham, 2006).  

Tentama och Pranungsari (2016)  har gjort en studie som främst riktar in sig på 

hur arbetstillfredsställelsen och motivationen hos lärare i skolan ser ut. Detta på grund 

av att flera tidigare studier har visat på att arbetstillfredsställelse och motivation är 

associerade till varandra. En hög arbetstillfredsställelse är associerat med en hög 

motivation. Lärare som känner stöttning från sina arbetskollegor, skolledning osv. 

tenderar att ha en högre arbetstillfredsställelse och motivation än vad lärare som inte 

känner den typen av stöttning har. En hög arbetstillfredsställelse bidrar till att läraren 

känner större ansvar till att utveckla både sig själv och skolan som helhet (Tentama & 

Pranungsari, 2016).   

Angelöw (2014) talar om att arbetsbelastningen har ökat väldigt för varje ny 

skolreform som skapats sedan slutat av 1900-talet och fram tills idag. Idag har inte 

lärarna samma tid till för och efterarbete av olika lektionstillfällen. Det har tillkommit 

mer dokumentation så som omdömen och inrapportering av elevhändelser. Det har i sin 

tur lett till mindre tid för planering och undervisning.  
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 En viss typ av ledarskap kan påverka lärarens motivation både positivt och 

negativt. En studie som gjorts på skolledningen och främst rektorns ledarskap kopplat 

till lärares motivation, visar att lärarens motivation ökar desto mer förståelse läraren får 

för rektorn och skolledningens beslut. Studien visar dessutom på att ledarskapet har en 

påverkan på arbetstillfredsställelsen en lärare känner till arbetet. När rektorn ger lärare 

ett större utbud i sin undervisning, att de får vara med och påverka och har tillgång till 

att testa nya metoder, det är då lärarens motivation höjs. Det i sin tur gör även läraren 

mer engagerad överlag i skolan och hjälper till att förbättra skolans framtid (Eyal & 

Roth, 2010).  Utifrån dessa beskrivningar kring läraryrket kopplat till begrepp som 

motivation och arbetstillfredsställelse blir studiens syfte att ta reda på hur 

yrkesverksamma lärare idag beskriver sin motivation och arbetstillfredställelse till 

läraryrket. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

SYFTE  

Syftet med studien var att se hur lärare beskriver sin motivation till läraryrket och vad 

som påverkar deras arbetstillfredsställelse. Detta eftersom tidigare studier till stor del 

talar mycket om vad som är negativt med att arbeta som lärare idag, att det finns en stor 

brist på lärare som arbetar i skolan, för många elever i varje klassrum osv. Tidigare 

forskning som talade om vad som fick anställda lärare att vilja fortsätta jobba och 

utvecklas trots de negativa faktorerna, handlade främst om inre och yttre motivation 

som fanns för den enskilda individen, hur organisationen såg ut och 

arbetstillfredsställelsen som helhet.  

 

FRÅGESTÄLLNING 

Hur beskriver lärare sin motivation till läraryrket? Och vad är det som påverkar deras 

arbetstillfredsställelse?  
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METOD 

DELTAGARE    

Deltagarna i studien var elva lärare som alla var aktiva lärare inom den svenska 

skolan.  Deltagarna var 7 kvinnor och 4 män. Urvalet skedde både utifrån ett 

bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval. Kravet som fanns för deltagandet i studien 

var att läraren hade en lärarlegitimation och att lärarna hade minst fem års erfarenhet. Vi 

tog kontakt med lärare från två olika kommuner i södra Sverige och dessa lärare bidrog 

i sin tur med kontakter till andra lärare inom samma kommun, vilka ställde upp på en 

intervju. Tabell 1 ger ett kort beskrivning av deltagarna som deltog i studien och 

namnen är fingerade.  

 
Tabell 1. Demografisk sammanställning av deltagare 

Namn Ålder Yrkeslängd Årskurs 

Malin 45 15 Åk. 1-3 

Max 34 10 Åk. 6-9 

Anniki 63 41 Åk. Gy 

Anja 58 18 Åk. 6-9 

Andreas 64 33 Åk. 6-9 

Lisa 29 5 Åk. 4-6 

Sven 49 22 Åk. 6-9 

Berit 55 17 Åk. 6-9 

Elsa 53 28 Åk. Gy 

Alexandra 43 20 Åk. 4-6 

Petter 58 11 Åk. Gy 

 

INSTRUMENT 

Studien använde sig av en kvalitativ semistrukturerad intervju. Med hjälp av den 

metoden utformades en intervjuguide och en semistrukturerad metod användes för att få 

fram djupare svar från intervjuerna. Tanken med studien var att den inte skulle vara för 

strikt i intervjufrågorna för att samtalet skulle bli mer avslappnat, men intervjuguiden 
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användes som utgångspunkt för viktiga delar som skulle tas upp under intervjuerna 

(Langemar, 2008). Efter intervjuerna var klara skedde det en transkribering. Utifrån de 

elva enskilda transkriberingarna sammanställdes ett resultat genom en analysprocess.  

          Syftet med studien var att se hur lärare beskriver sin motivation till läraryrket och 

vad som påverkade lärares arbetstillfredsställelse. Intervjuguiden var utformad för att 

besvara studiens syfte. Frågorna var egenformulerade frågor och gick att förändra eller 

bygga på under intervjuns gång (se bilaga 1). Det handlade först om mer öppna frågor 

för att få deltagarna att känna sig trygga och komma in i samtalet. När intervjun hade 

inletts fortsatte den sedan med djupare frågor för att komma in på kärnan till varför 

deltagarna fortfarande arbetade inom skolan, hur de beskrev sin motivation till yrket och 

vad det var som påverkade deras arbetstillfredsställelse.   

 Teorier som låg bakom liknande frågor som exempelvis “Berätta lite om hur du 

motiveras i jobbet som lärare?” och “Hur har din motivation förändrats under din tid 

som lärare?” var inre och yttre motivation som innebar, om motivationen till en uppgift 

kommer från individens välmående eller om det snarare handlar om yttre belöningar 

individen får efter en avslutad uppgift (Cerasoli, Ford & Nicklin, 2014). Frågor som 

exempelvis “Kan du berätta lite om du har eller haft tankar på att sluta jobba som 

lärare?”, “Hur går dina tankar kring möjligheten till en personlig utveckling i jobbet 

som lärare?” och “Hur uppmärksammas det om du har gjort något bra på jobbet?, Kan 

du berätta lite om hur du känner dig då?” berör begreppet arbetstillfredsställelse och 

Herzbergs tvåfaktorsteori. Arbetstillfredsställelsen bygger på att individer själva 

definierar om de anser att de har en hög eller låg arbetstillfredsställelse beroende på om 

de känner positiva känslor på arbetet, en bra arbetsmiljö och om de får uppskattning i 

arbetet (Saiti & Papadopoulos, 2015). Herzbergs tvåfaktorsteori handlade om 

hygienfaktorer eller motivationsfaktorer som innebar allt från befordran, sociala 

relationer på arbetet till utmaningar som fanns på arbetet (Holmberg, Caro & Sobis, 

2017). 

 Det skedde en pilotstudie med två deltagare för att testa intervjuguiden och se om 

syftet i studien besvarades genom de utformade frågorna. Efter pilotstudien lades 

ytterligare två frågor till och ett fåtal frågor gjordes mer öppna för att frågorna skulle få 

en tydligare innebörd och för att undvika att deltagarna missförstod frågorna.  
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PROCEDUR 

 Data samlades in genom att utföra intervjuer med elva yrkesverksamma lärare. Sex 

lärare var deltagare som vi författare kände sedan tidigare, dessa kontaktades genom att 

ringa och boka en tid som fungerade för att utföra intervjuerna. Intervjuerna med dessa 

sex lärare skedde i deras hem. Efter intervjuerna med deltagarna från 

bekvämlighetsurvalet, fick de frågan om de kände fler som skulle kunna passa in i 

studien och som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. De resterande fem lärarna 

valdes då sedan genom ett snöbollsurval. Dem kontaktades genom e-post eller telefon. 

De fick då en kort beskrivning av vad intervjun innebar och sedan bokades en tid som 

passade för att utföra intervjun. Dessa intervjuer skedde i skolmiljöer, som grupprum 

och klassrum. Samtliga lärare som deltog i studien fick före intervjun information om 

att studien handlade om motivation hos lärare. De fick etiska instruktioner och 

kontaktuppgifter för eventuella frågor och ändringar. Samtliga intervjuer spelades in 

med hjälp av en app i telefonen, efter samtycke med deltagaren. Studien har inte använt 

sig av någon form av manipulation. Det skedde även små anteckningar om deltagaren sa 

något som kunde vara av extra vikt. Efter genomförd intervju skedde en transkribering 

av det inspelade materialet. Intervjuerna varade mellan 20 och 50 minuter per deltagare. 

Den sammanlagda intervjutiden blev 5 timmar och 46 minuter.  

DATAANALYS  

När transkriberingen var klar studerades och analyserades den insamlade datan. 

Analysprocessen i studien utgick från Burnards 14 steg. Analysprocessen tog sin 

utgångspunkt från Burnard (1991) eftersom studien använde sig av en semistrukturerad 

metod. När intervjuerna var klara gjordes korta anteckningar för att komma ihåg viktiga 

delar av intervjun, vilket Burnard kallar steg 1 i en analysprocess. Efter det skedde 

transkriberingen av intervjun och en djupläsning av intervjuerna för att få större inblick 

i vad det var som egentligen kom fram under varje intervjutillfälle. Det är Burnards steg 

två och tre. Nästa steg var den större processen inom granskningen av data. Det var 

Burnards steg fyra till nio. Dessa innebar att hitta underkategorier, kategorier och 

teman. Där handlade det om att fokusera på den stora massan först för att sedan efter 

hand smalna av transkriberingarna och hitta de viktigaste delarna som motsvarade 

resultatet i studien. Steg tio och elva är delar som innefattade att gå igenom materialet 
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ytterligare en gång, fanns det några frågetecken menade Burnard att deltagarna i studien 

skulle kontaktas igen, men studien har inte behövt använda sig av ytterligare kontakt  

med deltagarna utan enbart gått tillbaka till det insamlade datamaterialet för att kunna 

flytta eller korrigera en underkategori till en annan kategori eller liknande. Burnard tog 

även upp vikten av att ha kvar all inspelning och transkribering under hela tiden för att 

på ett enkelt sätt kunna gå tillbaka i en intervju om något frågetecken uppstod. Sedan 

utfördes steg 13 och 14 som innefattade resultatdelen, hur tabellerna skulle se ut och 

vad som skulle finnas med var (Burnard, 1991). Tabell 2 visar exempel på hur 

analysprocessen har gått till.  
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

 

 

 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkatego

ri 

Kategori Tema 

Jag ville ha möjlighet till 

att hjälpa och visa vägen 

till ungdomar både 

utbildningsmässigt och 

som personer. 

 

Utveckla elevernas 

kunskap och till att 

bli bra 

medmänniskor i 

samhället. 

Stärka 

eleverna 

Förebild Utveckla 

eleverna  

Elever 

Man kan ju höra när 

elever eller föräldrar 

ibland säger att dom 

tycker att det är bra. Det 

är väl främst roligt att 

höra när eleverna tycker 

att det är bra.  

 

Kul med 

uppskattning från 

eleverna 

Respons Gensvar ifrån 

eleverna 

Ungdomar 

motiverar  

Elever 

Jag har väldigt bra 

kollegor. Vi stöttar 

varandra i mycket…Det 

gör ju också att det blir 

roligt. Jag trivs på jobbet. 

Det är en stor orsak till att 

jag är kvar där. 

 

Bra kollegor bidrar 

till motivation på 

arbetet 

Viktigt 

för att 

trivas 

God stämning Positiv 

respons  

Lärarprofess

ion 

Man är ju inte likadan nu 

som när man började 

jobba, man blir ju hela 

tiden bättre, hoppas man, 

på att klara av olika 

situationer 

 

Personlig 

utveckling sker när 

man blir bättre på 

att hantera olika 

situationer 

Hantera 

situatione

r 

Lär sig av sina 

misstag 

Personlig 

förbättring 

Lärarprofess

ion 

Man hinner inte göra så 

mycket som man skulle 

vilja för det går åt så 

mycket tid. Allt som ska 

skrivas och anpassas och 

alla olika elever nu som 

har olika diagnoser som 

ska individualiseras 

 

Mycket extra 

arbete utanför 

undervisningen 

som gör jobbet 

stressigt. 

Mindre 

tid till 

undervisn

ing 

Hög stressnivå Lärarens 

känsla av 

otillräcklighet 

Omotiveran

de faktorer 

Nä, ah jag skulle gärna bli 

förstelärare om 

kommunen ändrar på det 

så tycker jag att skolan 

skulle behöva en 

förstelärare i biologi till 

exempel  

Förstelärartjänster 

lockar och ökar 

därmed 

motivationen 

Chans till 

att klättra 

Förselärare  Karriär  Lärarprofess

ion 
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ETIK 

Studien utgick ifrån vetenskapsrådets fyra krav (Langemar, 2008). Innan intervjun 

började var det viktigt att deltagarna fick en kort presentation av studien för att 

informationskravet skulle uppnås. Det var även viktigt att understryka 

konfidentialitetskravet som medför att deltagarna inte går att identifiera i studien. En 

annan betydelsefull del blev att betona samtyckeskravet som innebar att deltagaren hade 

rätt att avstå helt från studien, rätt att avbryta studien under intervjuns gång och rätten 

att lämna specifika frågor obesvarade. Till sist handlade det om nyttjandekravet med 

den insamlade empirin. Empirin fick inte användas till något annat ändamål än det 

ändamålet som deltagaren hade godkänt. I studiens analysprocess skedde det en 

avkodning av deltagarnas riktiga namn för att göra deltagarna så anonyma som möjligt.  
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RESULTAT 

Syftet i studien var att ta reda på hur lärare med minst fem års erfarenhet beskriver sin 

motivation till läraryrket och vad det var som påverkade deras arbetstillfredsställelse. 

För att ta reda få reda på hur motivationen beskrevs och vad som påverkade 

arbetstillfredsställelsen har studien gjort 11 intervjuer som har sammanställts till tre 

teman, elever, omotiverande faktorer och lärarprofession. De tre teman har i sin tur 

kategorier och underkategorier som tillhörde varje enskilt tema, se tabell 3.  

 

 Tabell 3. Sammanställning av resultatet.  

Tema Kategori 

 

Underkategori 

Elever Utveckla elever Förebild 

  Eleverna i första hand 

  Glädjen av att se eleverna lyckas 

 Ungdomar motiverar Glad av eleverna 

  Relationen med ungdomarna 

  Att känna sig behövd 

  Gensvar från eleverna 

  Omväxlande yrke 

Omotiverande faktorer Elevernas förändring Ser inte skolans möjligheter 

  Press på läraren 

 Yrkets förändring  Ökad arbetsbelastning 

  Mycket pappersarbete 

 Lärarens känsla av otillräcklighet Hög stressnivå 

  Tidsbrist 

  Bristande feedback 

Lärarprofession Personlig förbättring Växer som människa 

  Lär sig av sina misstag 

  Ungdomar som influerar 

 Karriär Förstelärare 

  Yrkets status höjs 

  Ökad lön  

  Klättra i yrket 

 Positiv respons Kollegor som ger feedback 

  God stämning  

  Rektorn ser lärare 

 Jobbets frihet Självstyrt 

  Arbeta med sitt intresse  

 

ELEVER  

Första temat var elever. Det handlar om hur elever i skolan positivt påverkar lärares 

motivation till yrket. De kategorier som fanns till temat elever var utveckla eleverna och 

ungdomar motiverar. Kategorin utveckla eleverna hade i sin tur tre underkategorier som 



 

 

 

19 

var förebild, eleverna i första hand och glädjen av att se eleverna lyckas. Kategorin 

ungdomar motiverar hade i sin tur fem underkategorier som var glad av eleverna, 

relationen med ungdomar, att känna sig behövd, gensvar från eleverna och omväxlande 

yrke.  

 UTVECKLA ELEVERNA var den första kategorin och den handlade om hur 

lärarens motivation höjdes genom att vara en del av elevernas utveckling. Kategorin 

utveckla eleverna utgjordes av tre underkategorier. Dessa var förebild, eleverna i första 

hand och glädjen av att se eleverna lyckas.  

 FÖREBILD. Den första underkategorin förebild handlade om hur läraren motiveras 

av att visa vägen och att vara en förebild för eleverna. De ville även vara en förebild och 

bidra till att eleverna blev bra medmänniskor i samhället och få ökad kunskap både 

personlighetsmässigt och utbildningsmässigt.  

 Jag motiveras när jag ser att eleverna tar till sig av ny kunskap, som dom får med sig av min 

 undervisning. När jag känner att dom har tillit till mig som person. (Max, 2017).  

 ELEVERNA I FÖRSTA HAND. Den andra underkategorin eleverna i första hand 

handlade om hur lärarna tyckte att det viktigaste i jobbet var att göra att eleverna kunde 

komma så långt som möjligt och utvecklas på bästa sätt. Lärarna motiverades genom att 

alltid ta eleverna i första hand.  

 Alltså mina mål är ju att mina elever ska komma så långt som möjligt, jag vill ju försöka utveckla 

 dom så långt som det bara går (Anniki, 2017).  

 GLÄDJEN AV ATT SE ELEVERNA LYCKAS. Den tredje underkategorin glädjen av att 

se eleverna lyckas handlade om att läraren kände glädje av att se eleverna lyckas och 

när poletten tillslut ramlade ner efter att de kämpat med en uppgift ett tag. De 

motiverades även av att förklara för elever hur saker och ting fungerade och kunde bidra 

till ny kunskap.   

Dom dagarna när man känner att man har lyckats tillföra något i en ung människas utveckling, 

det är nog dem bästa egentligen (Petter, 2017).  

 UNGDOMAR MOTIVERAR var den andra kategorin på temat elever. Kategorin 

handlade om hur eleverna motiverade lärarna genom att lärarna fick något tillbaka från 

eleverna. Kategorin bestod utav fyra underkategorier. Dessa var glada elever, relationen 

med ungdomar, att känna sig behövd och gensvar från eleverna.  

 GLAD AV ELEVERNA. Den första underkategorin var glad av eleverna och 

handlade om hur lärarna fick energi från eleverna. Lärarna fick direkt ett kvitto på när 

de hade gjort något bra, vilket motiverade dem till att fortsätta arbeta inom yrket.  
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Alltså det behöver inte vara något stort. De är de små ljusglimtarna som gör det, man kan känna 

sig nästan lycklig av dom. Dom kan skriva något som man blir glad av (Berit, 2017). 

 RELATIONEN MED UNGDOMARNA. Den andra underkategorin var relationen med 

ungdomarna och den handlade om hur lärarna mådde bra av att ha en kontakt med 

ungdomar och kände att de kunde ge eleverna självförtroende. Kontakten med 

ungdomarna motiverade lärarna i yrket eftersom de trivdes i barn- och ungdomars 

sällskap.  

 Det är framförallt kontakten med eleverna, att jag känner att jag ger dom någonting, både 

 kunskapsmässigt och socialt…min så att säga ledstjärna har alltid varit att ge dom självförtroende 

 (Anja, 2017).  

 ATT KÄNNA SIG BEHÖVD. Den tredje underkategorin var att känna sig behövd och 

den handlade om att lärarnas motivation ökade genom att de kände att de var en viktig 

person i elevernas liv. De vill vara en stöttepelare som eleverna kunde vända sig till och 

lita på.  

 Det är så himla häftigt att få vara en viktig vuxen i ett barns liv och få vara med dom på den resan 

 (Alexandra, 2017).  

 GENSVAR FRÅN ELEVERNA. Den fjärde underkategorin var gensvar från eleverna 

och handlade om hur lärarna motiveras genom att få uppskattning och respons från 

eleverna. Lärarna talade om hur feedbacken av eleverna var det som de blev gladast av 

och som motiverade lärarna till att fortsätta vilja lära ut till eleverna.   

 …man får ju ett kvitto direkt när du gjort något bra. Och det motiverar mig jättemycket  (Lisa, 

 2017).   

 OMVÄXLANDE YRKE. Den femte underkategorin var omväxlande yrke och 

handlade om hur eleverna bidrog till att läraryrket blev varierande. Den handlade om att 

alla elever var olika och på så sätt blev även undervisningen varierande.  

 Men det är just att jag tycker om att undervisa. Det är ett roligt jobb, det är omväxlande även om 

 man gör samma saker, man undervisar om samma saker men det blir aldrig sig likt i alla fall 

 (Berit,  2017).  

 

OMOTIVERANDE FAKTORER 

Det andra temat som visade sig i analysprocessen var omotiverande faktorer. Temat 

handlade om olika faktorer som påverkade lärares motivation negativt. Det fanns tre 

olika kategorier där lärare berättade om vad som sänkte deras motivation till läraryrket. 

Kategorierna under temat omotiverande faktorer var elevernas förändring, yrkets 
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förändring och lärarens känsla av otillräcklighet. Kategorin elevernas förändring hade 

två underkategorier. Dessa var ser inte skolans möjligheter och press på läraren. 

Kategorin yrkets förändring hade två underkategorier som var ökad arbetsbelastning 

och mycket pappersarbete. Den sista kategorin lärarens känsla av otillräcklighet hade 

tre underkategorier. Dessa var hög stressnivå, tidsbrist och bristande feedback.  

 ELEVERNAS FÖRÄNDRING var första kategorin och denna kategori behandlade 

hur elever hade förändrats genom åren som lärarna jobbat inom yrket. Denna förändring 

hade sedan påverkat lärarnas motivation negativt.  

 SER INTE SKOLANS MÖJLIGHETER. Den första underkategorin var ser inte skolans 

möjligheter och den handlade om att lärarna ansåg att många elever idag hade fått en 

förändrad syn på skolan. I stället för att se skolan och läraren som en möjlighet till 

kunskap och en bra framtid såg de det som en skyldighet. Alltså att det var lärarens 

skyldighet att eleven klarade av skolan, det var inte elevens uppgift att få betyg. Lärarna 

ansåg att eleverna blivit mer bortskämda och hade svårare att koncentrera sig på 

arbetsuppgifter. 

 Och problemet med i dagens skola är ju att det har blivit mer och mer lärarens problem så att 

 säga. Förr kände jag att det var lite mer elevens problem men nu har det blivit mer och mer 

 lärarens problem (Sven, 2017). 

 PRESS PÅ LÄRAREN. Den andra underkategorin var press på läraren och den 

handlade om hur elever i skolan förändrats genom att eleverna satte press på läraren. 

Inte genom att eleverna ville att lärarna skulle förmedla ut bra kunskap utan att 

lektioner, läxor etc. skulle vara roliga. Föräldrarna bidrog även till extra press på läraren 

då de ställde högre krav kring elevernas betyg. Det var svårt att få alla elever och 

föräldrar nöjda och de undrade om det verkligen enbart var lärarens ansvar.  

 Ja, det är ju främst elever och föräldrar som har förändrats tycker jag, det är ju onödigt att 

 använda ett ord som bortskämd men alltså det är ju… allting ska vara så förtvivlat roligt nu för 

 tiden.  Ingenting får vara jobbigt och .. det är på något vis bara lärarna som ska lösa allting, det är 

 inte någon annan, och jag tycker hela samhället har rasat ut på det viset (Anja, 2017).   

 YRKETS FÖRÄNDRING var andra kategorin och den handlar om hur läraryrket 

förändrats genom en högre arbetsbelastning under deras tid som lärare och hur den 

förändringen bidragit till minskad motivation hos lärarna.  

 ÖKAD ARBETSBELASTNING. Den första underkategorin var ökad arbetsbelastning 

och den handlade om att lärarna ansåg att när kunskapskraven förändrades ökade också 
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arbetsbelastningen. Det kom fler kunskapskrav och de gick lägre ner i åldrarna. Enligt 

lärarna gjorde detta läraryrket mer stressat. Lärarna förklarade att det var en väldigt stor 

skillnad och när de kände att de hade så mycket att göra blev de mer stressade vilket då 

också minskade motivationen till läraryrket. 

 Ja men jag tycker det är väldigt stor skillnad.. det här med kunskapskravet då och det centrala 

 innehållet är ju så himla mycket, så man känner ju att det gör en stressad.. Plus att dem har ju bara 

 lagt på uppgifter hela tiden. Allt nytt som kommer läggs bara uppepå och det är ju det som gör det 

 så himla tufft, och det tycker jag verkligen (Alexandra, 2017).  

  MYCKET PAPPERSARBETE. Den andra underkategorin var mycket pappersarbete 

och den handlade om att lärarna uttryckte att det med åren blivit allt mer och mer 

pappersarbete i jobbet. Det var mycket som skulle dokumenteras, skickas in och 

blanketter som skulle fyllas i. Att yrket idag hade mer pappersarbete än vad det tidigare 

haft gjorde att lärarna fått ägna mindre tid åt eleverna. Detta var enligt lärarna 

motivationssänkade att arbeta med för mycket pappersarbete och dokumentation.  

 Det känns ju som att det är mycket mer som ska ner på papper, det ska skrivas, det ska skickas in, 

 det är blanketter hit och det är blanketter dit, det är till och med blanketter och fylla i om man 

 behöver hjälp, någon vaktmästarhjälp och sånt (Sven, 2017).  

 LÄRARENS KÄNSLA AV OTILLRÄCKLIGHET var den tredje kategorin i temat 

omotiverande faktorer. Denna kategori behandlade olika motivationssänkande faktorer i 

yrket som gjorde att läraren kände sig otillräcklig.  

 HÖG STRESSNIVÅ. Den första underkategorin var hög stressnivå och den handlade 

om att lärarna menade att de inte hann med så mycket som de skulle vilja i skolan och 

det var på grund av att det gick mycket tid åt andra saker som skedde utanför 

undervisningen. Det var mycket som skulle skrivas och dokumenteras, det var många 

elever som hade diagnoser vilket gjorde att lektionerna och planeringen var tvungen att 

anpassas efter deras behov. Detta tyckte lärarna gjorde att läraryrket blev stressigt och 

sänkte motivationen till yrket. 

 Det gör ju att man inte har tid och göra en, hitta på nya arbetsområden, man hinner inte göra så 

 mycket som man skulle vilja för det går åt så mycket tid. Allt som ska skrivas och anpassas och 

 alla olika elever nu som har olika diagnoser som ska individualiseras och det är hit och dit å det tar 

 ju tid (Berit, 2017).  

 TIDSBRIST. Den andra underkategorin var tidsbrist och den handlade om att 

läraryrket bestod av att jobba under tidspress. De kunde som lärare ha många tankar på 

förändringar de ville göra och nya idéer kring undervisningen men på grund av 
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tidsbristen så jobbade många i sina gamla spår. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt 

med tid till planering för ny undervisning.  

 ..så jag tycker lite att vi är som en hamburgare som kläms av två bröd lixom, vi måste göra 

 alltihop, och så bara lägga på, lägga på och ja det är jättemycket undervisningstid här t.ex. och jag 

 menar ju mer tid du undervisar desto mer tid borde du ju ha för att planera den undervisningen. 

 Fast det är ju planeringen som blir mindre då haha, så att det... de ekvationerna går ju inte ihop 

 (Alexandra, 2017).  

 BRISTANDE FEEDBACK. Den tredje underkategorin var bristande feedback och 

handlade om att många lärare var besvikna på ledningen och deras feedback. Det räckte 

inte alltid att få feedback från kollegor och elever utan ibland skulle lärarna vilja ha 

feedback från ledningen. Genom att vissa lärare inte fick ta del av lärarlönelyftet 

minskade motivationen till yrket då de inte kände sig uppskattade av ledningen.  

 För några år sedan engagerade jag mig väldigt mycket i att jobba med läsförståelsen i alla ämnen 

 och vi engagerade alla lärare och delge och utbilda kollegor och sånna saker och jag höll i 

 projekt.. men motivatitionen försvann när jag inte fick ta del av lärarlönelyftet, så det har jag lagt 

 på hyllan för det tar så mycket tid ändå (Anja, 2017).  

LÄRARPROFESSION 

Det tredje temat lärarprofession handlade om hur läraren såg utveckling både personligt 

och yrkesmässigt genom att arbeta som lärare. Det fanns fyra stycken kategorier som 

var personlig förbättring, karriär, positiv respons, jobbets frihet. Personlig förbättring 

hade tre underkategorier, växer som människa, lär sig av sina misstag och ungdomar 

som influerar. Under kategorin karriär fanns fyra underkategorierna förstelärare, yrkets 

status höjs, ökad lön och klättra i yrket. Underkategorierna för positiv respons var 

kollegor som ger feedback, god stämning och rektorn ser lärare. Jobbets frihet hade 

underkategorierna självstyrt och arbeta med sitt intresse.  

 PERSONLIG FÖRBÄTTRING var den andra kategorin och handlade om lärarens 

personliga utveckling i yrket. Lärarna menade att det hela tiden skedde en utveckling på 

det personliga planet när man arbetade som lärare.  

 VÄXER SOM MÄNNISKA. Den första underkategorin var växer som människa och 

handlade om att man ständigt utvecklades som person när man jobbade som lärare. 

Både elever och kollegor bidrog ständigt med ny kunskap och man utvecklades som 

människa.  
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Ja absolut, och om man känner att man vill ha personlig utveckling så ska man bli lärare. För de 

ja, eller det lär man sig ju ständigt från sina elever och sina kollegor, och ja den miljön man 

vistas i så är det en utvecklande miljö (Petter, 2017).  

LÄR SIG AV SINA MISSTAG. Den andra underkategorin var lär sig av sina misstag 

och den handlade om att man lär sig av tidigare upplevelser, lärarna blev bättre av på att 

hantera olika situationer då de ständigt ställdes inför nya utmaningar. Lärarna förklarade 

att de hela tiden motiverades av att de blev bättre på att hantera olika svåra situationer.  

Förut var jag så mån av att vara alla till lags och vara tillmötesgående.. men nu vågar jag vara 

 mer rak och ja, då tycker jag väl egentligen att man blivit mer professionell (Alexandra, 2017).  

UNGDOMAR SOM INFLUERAR. Den tredje underkategorin var ungdomar som 

influerar och den handlade om att läraren lär sig och förbättras genom eleverna. Den 

handlade om att läraren visade intresse för eleverna och tog hjälp av dem för att 

utvecklas i sin lärarprofession.  

För jag lär ju mig också nya saker genom dom. Jag lär mig saker…på det sättet tror jag det är bra 

 att undervisa ungdomar för man är ju med lite på vad som händer, vad dom pratar om och såna 

 saker (Sven, 2017). 

 KARRIÄR var den tredje kategorin och den handlade om hur lärares motivation 

hade höjts på grund av att lärare nu lättare kund få en förbättrad roll och kunde göra 

karriär inom läraryrket.  

 FÖRSTELÄRARE. Den första underkategorin var förstelärare och den handlade om 

att ett flertal lärare hade som mål att bli förstelärare och att det var en bidragande 

motivationsfaktor i arbetet som lärare. Att ha som mål att bli förstelärare eller att vara 

förstelärare bidrog till att lärarna kände att det fanns möjligheter för att få en förbättrad 

position i skolan.  

 Jag skulle gärna bli förstelärare om kommunen ändrar på det, så tycker jag att skolan skulle 

 behöva en förstelärare i biologi (Sven, 2017).  

 YRKETS STATUS HÖJS. Den andra underkategorin var yrkets status höjs och den 

handlade om att få chansen att vara med och bidra till förändring och få arbeta med det 

som läraren själv tyckte var viktigt. Detta bidrog till en ökad motivation efter att 

förstelärartjänsterna kom ut i skolorna och att lönen i yrket har förbättrats.  

 Ett mål var ju förstelärare, ja det klart det är ju både en lön kopplat till det och på något sätt skapa 

 något själv då.. förhoppningvis (Petter, 2017).  

 ÖKAD LÖN. Den första underkategorin var ökad lön och den handlade om att 

lärarna som deltog i intervjuerna ansåg att lönen spelade roll för deras motivation till 

arbetet. De kände att de blev mer motiverade till att arbeta när de hade fått en 
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löneökning. Det kunde handla om att bli utsedd till förstelärare som ledde till en ökad 

lön eller att de hade visat framfötterna för ledningen som bestämt sig för att höja lönen.  

 Ja men jag måste få med att i motivation att det klart är roligt också att man har fått en annan lön 

 nu, den har ju inte varit motivationshöjande, så det har ju något som motiverar nu (Alexandra, 

 2017).    

 KLÄTTRA I YRKET. Den andra underkategorin var klättra i yrket och handlade om 

att lärarna nu kunde bli förstelärare och dämed ökade deras motivation eftersom de både 

får mer utbildning och en ökad lön i och med den nya tjänsten som gick att bli tilldelad i 

de olika kommunerna.   

 Är man förstelärare så generar det både i att man får utveckling och man får fortbildning och lön.. 

 ja du får ju femtusen kronor mer i månaden (Malin, 2017).  

 POSITIV RESPONS var den fjärde kategorin och handlade om hur viktigt det var 

för motivationen med återkopplingen både från kollegor och ledning.  

 KOLLEGOR SOM GER FEEDBACK. Den första underkategorin var kollegor som ger 

feedback och den handlade om att responsen från kollegorna bidrog till att läraren kände 

en utveckling på arbetet och att det kändes roligt att gå till arbetet. Att lärarna gav 

feedback till varandra och delade med sig av material gjorde att arbetet inte kändes lika 

tungt.  

 Inom arbetslaget är vi väldigt bra på att ge feedback och säger att det där gjorde du bra och så. I 

 arbetslaget stöttar vi varandra och jobbar tillsammans (Andreas, 2017).  

 GOD STÄMNING. Den andra underkategorin var god stämning och den handlade 

om att lärarna motiverades av sina kollegor. Lärarna menade att trivas med sina kollegor 

bidrog till en härlig arbetsmiljö vilket i sin tur bidrog till en ökad motivation till yrket.  

 Vi är ju duktiga på att ta hand om varandra och vi har kul ihop, vi hjälper och stöttar varandra.. det 

 finns ingen prestige, man behöver inte känna sig misslyckad.. det är naturligtvis en anledning till 

 att jag trivs så bra (Elsa, 2017).  

 REKTORN SER LÄRARE. Den tredje underkategorin var rektorn ser lärare och den 

handlade om att ett fåtal lärare ansåg att rektorn på skolan gav bra respons på 

medarbetarsamtalet och de kände sig motiverad av den uppskattningen.  

 Jag har fått väldigt mycket positiv respons på medarbetarsamtal och sånt, så jag tycker ändå att jag 

 känner mig uppskattad (Petter, 2017).  

 JOBBETS FRIHET var den sista kategorin och handlade om hur lärare ansåg att de 

motiverades av att lägga upp sitt eget arbete. Det handlade samtidigt om att få arbeta 

med ett ämne de brinner för.  

 SJÄLVSTYRT. Den första underkategorin var självstyrt och handlade om vikten av 
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att yrket var flexibelt. Efter att styrdokumenten ändrades år 2011 blev undervisningen 

mer öppen. Läraren menade att de nu till stor del kunde styra det egna arbetet och det 

var en av anledningarna till varför yrket var uppskattat.  

 Det är flexibelt, man får jobba med människor och du styr ditt eget arbete väldigt mycket (Max, 

 2017).  

 ARBETA MED SITT INTRESSE. Den andra underkategorin var arbeta med sitt 

intresse och den handlade om att lärare tog upp att de såg som en fördel med yrket, att 

de fick undervisa i något som de själva tyckte var roligt. Att de fick arbeta professionellt 

med deras intresse gjorde att lärarna hade mer motivation till arbetet.  

 Jag får ju undervisa i sånt som jag tycker är roligt och brinner för.. (Berit, 2017).  
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DISKUSSION 

HUVUDDISKUSSION  

Utifrån resultatet från studien om hur lärare beskriver sin motivation till läraryrket och 

vad det var som påverkade arbetstillfredsställelsen hos lärare, fick studien fram både 

vad som stärkte en lärares motivation men även vad som kunde bidra till att lärares 

motivation sänktes. Studien fick även fram vad det var som påverkade 

arbetstillfredsställelsen hos lärare. Alla lärare nämnde ett flertal gånger under 

intervjuerna att eleverna var en stor bidragande faktor till lärares motivation. Ryan och 

Deci (2000) har gjort studier kring motivation och dess påverkan på människan. De 

menar att motivationen är den faktor som bidrar till att människan handlar. 

Motivationsprocessen handlar om till vilken utsträckning individen lägger ner tid och 

arbete på en aktivitet. När lärarna talade om att de blev motiverade i arbetet på grund av 

eleverna och viljan av att lära ut och förbättra deras kunskaper, var det den yttre 

motivationen som läraren var driven av. Det var även den yttre motivationen som 

betonades när lärarna talade om elevernas uppskattning och beröm som de gav till den 

enskilda läraren (Cerasoli, Ford & Nicklin, 2014). Lärare beskrev att de kände en stor 

glädje när polletten trillade ner hos eleverna och när läraren bidrog positivt till elevernas 

framtid. När en lärare talade om dessa delar så var det inte själva uppgiften i sig som 

motiverade utan det var resultatet efter uppgiften, att de fick se elevernas glädje när de 

var klara eller när eleverna gav läraren beröm och bekräftade att undervisningen var bra. 

Resultatet stämmer överens med Buckwort et al. (2007) som kom fram till att det gav 

lärare en form av belöning för det arbete som de hade lagt ner.  

Det som gick att koppla till den inre motivationen var den delen att lärarna fick 

energi av eleverna både i klassrummet och i korridoren eller när de kände sig 

betydelsefulla för eleverna och att eleverna bidrog till en variation på arbetet. Dessa 

delar handlade om lärarens eget välmående, där kände inte läraren något tvång utan det 

handlade enbart om att den specifika uppgiften motiverade läraren till att fortsätta arbeta 

inom yrket (Cerasoli, Ford & Nicklin, 2014). Däremot kunde det handla om någon form 

av yttre belöning kring att eleverna tyckte om, den enskilda läraren men det framkom 

inte under intervjuerna vilket därför kopplas mot den inre motivationen och att 

individens egna välmående var drivkraften för att arbeta inom läraryrket (Ryan & Deci, 

2000).  
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Under temat omotiverande faktorer talade lärarna om vilka faktorer som faktiskt bidrog 

med delar som påverkade motivationen till läraryrket på ett negativt sätt. Elevernas 

förändring var en del av det som gjorde lärare mindre motiverade till arbetet. Saiti och 

Papadopoulos (2015) visade hur arbetsmiljön påverkar arbetstillfredsställelsen. En låg 

arbetstillfredsställelse kunde innebära en minskad personlig utveckling vilket eleverna 

bidrog till då elever är en stor del av arbetsmiljön i skolan. I studien fanns lärare som 

ansåg att eleverna inte tog skolan på fullt allvar och detta bidrog även till att lärarna inte 

fick ut bästa möjliga resultat av lektionerna vilket då i sin tur ledde till en lägre 

arbetstillfredsställelse.  

En stor bidragande faktor till motivationssänkningen hos lärarna var den höga 

stressnivån och arbetsbelastningen. Lärarna förklarade att de kände sig otillräckliga, att 

de inte hann med allt som skulle göras och stressnivån var väldigt hög. Scott et al. 

(2006) visade att det missnöje lärare kände oftast handlade om hög arbetsbelastning. De 

menade att lärare hela tiden behövde kompromissa för att hinna med allt som skulle 

göras. Mycket tid gick åt till andra saker än åt den pedagogiska delen som de flesta 

lärare ansåg var den främsta motivationshöjaren. Lärarna i studien beskrev 

arbetssituationen på samma sätt. De blev ålagda mer annat arbete som pappersarbete 

och anpassning vilket inte hörde till den uppskattade pedagogiska delen. Detta bidrog 

till att lärarna ansåg att arbetet blev stressigt och att de inte hann ägna den tid de ville åt 

undervisningen i sig. Angelöw (2014) stärkte studiens resultat eftersom delar som flera 

nya skolreformer i sin tur hade bidragit till att lärare fått till sig mer 

dokumentationsuppgifter och mindre tid till för och efter planering av lektionstillfällen. 

Det stämde även överens med Çimens (2016) tankar. Han visade i sin studie att 

motivationen speglades av hur starkt läraren kände inför uppgiften. Om man kände lust 

och välmående ökade också motivationen. Detta syntes tydligt i föreliggande studie då 

lärarna beskrev att undervisningen var det roliga och även det som höjde deras 

motivation medan övrigt arbete som pappersarbete kunde vara ganska trist och kunde 

kännas meningslöst vilket då sänkte motivationen. Deci och Ryans (2008) Self-

Determination Theory passar in i detta resultat. Lärare använde sig mer av den 

kontrollerade motivationen som innebar att individen undviker någon form av 

bestraffning som till exempel att arbeta mycket hemma för att minska stressen på 

arbetet. Den autonoma motivationen var dock mer hållbar i längden för lärarens eget 

välmående då individen drivs av sin inre kraft. Denna inre kraft kände lärarna mer till 



 

 

 

29 

undervisningsmomenten än till pappersarbetet.  

 Flera lärare tog även upp bristande feedback som en omotiverande faktor i yrket. 

Många fick feedback från kollegor och elever vilket de uppskattade men flera saknade 

feedback från ledningen. De som inte fick ta del av lärarlönelyftet som innebar en 

löneökning för utvalda lärare, kände inte sig uppskattade av ledningen. Saiti (2007) tar i 

sin studie upp hur lärare som fick någon förmån eller belöning om den presterat bra på 

arbetet, åstadkom mer än de lärare med ett mer oklart arbetsupplägg. Det var viktigt att 

ledningen gav positiv respons till alla lärare om de vill att lärarna skulle fortsätta 

prestera och där med behålla en hög motivationen till läraryrket. 

 Under kategorin lärarprofession beskrev lärarna faktorer som utvecklade dem på 

olika sätt och ökade deras motivation till yrket. Ett fåtal av lärarna ansåg att rektorn gav 

bra feedback och att det ökade lärarens motivation till att fortsätta arbeta som lärare. 

Den feedbacken kändes som en bekräftelse på en personlig utveckling som läraren hade 

uppnått. Eyal och Roth (2010) kom fram till i sin studie att lärare som förstod ledningen 

och kände att ledningen gav den enskilda läraren utrymme för att testa på nya saker, 

bidrog till att den lärarens motivation ökade. Resultatet från studien kom även fram till 

att den typen av bekräftelse ökade lärarens arbetstillfredsställelse och att det i sin tur 

gjorde att läraren hade en vilja av att vara med och bidra till skolans framtid. Resultatet 

från den här studien visade på att det var de tankarna som fanns hos lärare som ansåg att 

ledningen var en motivationshöjare. Och det var även det som nämndes av andra lärare 

som inte ansåg att ledningen var en motivationshöjare, att den bortglömda feedbacken 

gjorde att läraren inte blev lika motiverad till arbetet. Det kan även handlat om att de 

lärarna som var missnöjda med feedbacken inte hade en lika bra förståelse kring 

ledningens beslut vilket även det bekräftar Eyal och Roths (2010) resultat från sin 

studie.  

 Några lärare beskrev lönen och klättring i karriären som en motivationshöjare. 

Dessa lärare hade antingen blivit eller ville bli förstelärare vilket gav en rejäl 

löneökning. Några lärare hade fått lärarlönelyftet och det gav dem motivation i yrket. 

Genom att få höjd lön eller ha möjligheten till att höja sin lön ökade motivationen. Fick 

lärarna lärarlönelyftet eller blev förstelärare tydde det på att skolledningen uppskattade 

deras arbete och höjde statusen på yrket, vilket då ökade både deras inre och yttre 

motivation. Studier visar att faktorer som chans till att växa, att få beröm eller 

utmärkelser och uppmärksamhet från skolledningen ökade yrkesmotivationen hos lärare 
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(Wiyono, 2016). Lärarna drevs i detta fall av den yttre motivationen i form av belöning 

som lön, uppskattning och karriärsklättring (Cerasoli, Ford & Nicklin, 2014). Det går 

även att koppla till Herzbergs tvåfaktorsteori kring mänskliga behov (Holmberg, Caro 

& Sobis, 2017). De lärare som redan fått förstelärarpositionen hamnade både under 

hygienfaktorer så som befordran, lön och ledning och motivationsfaktorer så som 

bekräftelse, en känsla av personlig utveckling och utmaningar på arbetet . De lärare som 

hade chans till förstelärarpositionen hamnade enbart under motivationsfaktorer.  

 Flera lärare ansåg att en bidragande faktor för motivationen till läraryrket var att 

det hela tiden skedde en personlig utveckling. De lärde sig ständigt nya saker av elever, 

kollegor och av skolan som helhet. De kände att de utvecklades både kunskapsmässigt 

och som människor. Den inre motivationen handlade om att bli tillfredsställd inifrån 

utan yttre belöningar vilket lärarna i detta fall blev. Motivationen skapas för lärarnas 

egna välmående och hade inte med de yttre faktorerna att göra (Ryan & Deci, 2000). 

Eftersom lärarna fann en inre motivation till yrket ansåg de att läraryrket eller uppgiften 

var intressant. 

 Den positiva responsen som lärarna fick av kollegor och elever var även den en 

stor motivationsfaktor. Studier visade samband mellan hög motivation och beröm, 

utmärkelser, stöd och uppmärksamhet. Dessa faktorer ökade yrkesmotivationen hos 

lärare vilket tydligt gick att se (Wiyono, 2016). Resultatet från studien får stöd av 

Cerasoli et al. (2014) i att den positiva responsen handlade både om den yttre och den 

inre motivation som bidrog till yrkesmotivationen. Den inre motivationen eftersom den 

påverkade lärarnas välmående och den yttre motivationen då lärarna blev mer 

motiverade av beröm och uppskattning.  

 Schultz och Schultz ger stöd för resultatet kring hur lärarna såg en utveckling i 

jobbets frihet, att arbetet var flexibelt, omväxlande och att de fick undervisa i ämnen 

som lärarna tyckte var roliga. De lärare som hade den här positiva attityden till arbetet 

fann arbetet lustfyllt och fritt. De hade även goda sociala relationer med kollegorna.  

 Sammanfattningsvis kunde studien se att eleverna var en stor orsak till både ökad 

och minskad motivation hos lärare. Eleverna bidrog med mycket glädje och energi men 

de kunde också ta mycket på lärarnas krafter. Det var främst elevernas motivation som 

gjorde att de ville fortsätta som lärare. Bra kollegor och ledning menades också vara en 

viktig del för hög arbetstillfredsställelse och ökad motivation, likaså lön och status. I 

studien lyfts flera faktorer som var motivationssänkande och som bidrog till låg 
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arbetstillfredställese som exempelvis hög arbetsbelastning och dålig respons. Det fanns 

också mycket som vägde över dessa sämre faktorer, så som relationen med elever och 

kollegor. Studiens resultat stämde alltså till stor del överens med tidigare studier på 

läraryrket.  

PRAKTISKA IMPLIKATIONER          

Om det samlade resultatet beaktas tyder det på att en lärares beskrivning till sin 

motivation till skolan och vad som påverkade deras arbetstillfredsställelse såg ut på 

många olika sätt. Däremot var det några delar som alla lärare tycks vara överens om i 

studien. Det var att kollegor och elever motiverade lärare till att arbete inom yrket och 

till att få en ökad arbetstillfredsställelse. Det var de som gjorde de ointressanta delarna 

värda att göra för att få arbeta med det som var roligt och givande inom yrket.  

 Forskningsresultatet stödjer nyare forskning som exempelvis Wiyono (2016) som 

talade om att kön, ålder och liknande faktorer inte hade någon större påverkan på 

lärarens motivation till arbetet. Den delen hade förändrats mot vad Mertler (2002) fick 

fram i tidigare forskning kring dessa faktorer. Han menade att det skulle ha en större 

påverkan vilket inte resultatet från den här studien stödjer. 

METODDISKUSSION 

Den empiriska förankringen av studien innefattade två steg, att bedöma resultatet och 

generaliserbarheten. Generaliserbarheten innefattade datainsamlingsmetoden som 

studien använde sig av och även urvalet. En god förankrad studie medförde att viktig 

information inte uteslöts eller att delar som inte fanns med i datainsamlingen lades till. 

Den innefattade även att göra konkreta tolkningar på datamaterialet och inte allt för 

långsökta (Langemar, 2008). För att studien skulle uppnå en god empirisk förankring 

tolkades datainsamlingen först på varsitt håll och sedan tillsammans för att på så sätt 

kunna bidra till en högre validitet av resultatet från datainsamlingen. I studien gick det 

att finna vissa likheter mellan olika lärares svar under intervjuerna och de psykologiska 

teorierna som studien hade använt sig av. Att studien använde sig av öppna frågor 

bidrog till ett djupare svar från deltagarna. Det innebar att deltagarna fick fundera extra 

kring den specifika frågan och kunde inte välja den enklare vägen att besvara frågan 

med ett ja eller nej (Langemar, 2008). 

         Langemar (2008) nämner vikten av att kunna söka efter negativ information som 

kunde invända mot det resultat som studien kommit fram till. Vid en början av 
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analysprocessen gjordes en stor karta över alla svar från alla deltagare oberoende av vad 

svaret var. Efter hand togs delar av datainsamlingen bort efter en extra analys av dessa 

delar. Detta för att få fram om den delen av insamlingen sa något som var av 

användning för studiens resultat. De delar som valdes bort sparades för att ytterligare en 

gång analyseras när resultatdelen var gjord. Det gjordes för att se att allt användbart 

material låg inom någon kategori och hade fått någon underkategori. Den extra analysen 

av data stärkte studiens resultat eftersom den påvisade till stor del att relevant data inte 

hade förbisetts (Burnard, 1991). 

         Nästa del handlade om hur insamlad data och frågeställningen studien hade, 

förhöll sig till varandra. Om den insamlade data gav en överblick av det specifika 

ämnesområdet, om intervjuerna var väl utförda, hur deltagarna reagerade när 

intervjuerna spelades in osv. (Langemar, 2008). En nackdel för studien var vid ett 

tillfälle när två intervjuer gjordes med ca 20 minuters mellanrum. Det kunde bidragit till 

att någon av dessa två intervjuer inte blev lika djupgående som de andra nio. Däremot 

ansåg den som gjorde intervjuerna att fokus gick att hålla uppe på samma sätt som vid 

de andra intervjutillfällena men det var svårt att säga om det hade en större påverkan 

eller inte. Att spela in intervjuerna fungerade bra för de flesta deltagarna i studien 

däremot var det ett fåtal som kände sig lite obekväma i situationen. Den känslan 

märktes inte av efter att de första introduktionsfrågorna hade ställts. Det borde därför 

inte heller ha påverkat resultatet på ett negativt sätt eftersom studien använde sig av 

semistrukturerade intervjuer för att undvika den typen av bortfall. Något annat som 

kunde påverka den insamlade data och resultatet i sin tur var, att det fanns två olika 

intervjuare. Det kunde ha bidragit till att alla intervjuer inte fick fram samma djup. Detta 

kan dock också ses som en styrka i studien, att deltagarna inte blivit manipulerade eller 

förda åt något specifikt håll för att få fram en viss typ av svar på frågorna. 

          Fler deltagare i studien hade kunnat säga mer om hela populationen, däremot 

upprepades många av svaren vid de sista intervjutillfällena, vilket kunde tyda på att 

resultatet speglade vad många lärare ansåg beskrev motivationen till läraryrket som 

helhet och vad som påverkade deras arbetstillfredsställelse (Langemar, 2008). 

         Langemar (2008) talade om vikten av att urvalet var tillräckligt övergripande, att 

alla grupper som berördes av frågeställningen fick vara med och besvara frågorna i 

studien. Urvalet av deltagare var brett, både i förhållande till lärarnas ålder och hur 

länge de hade arbetat som lärare, vilket stärkte studiens resultat. Det var även till en 
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fördel att studien använde sig av allt från lågstadielärare till gymnasielärare. 

Frågeställningen besvarades genom att elva lärare från olika ställen och åldrar fick 

samma typ av frågor och många frågor besvarades på ett liknande sätt vilket kunde, 

även om det inte var syftet i en kvalitativ metod, till viss del generaliseras på 

populationen lärare. 

          Meningsfullheten och användbarheten av studien bör också diskuteras. 

Meningsfullheten handlar om utifall syftet hade besvarats i studien, om studien hade 

visat på en god förståelse kring det specifika ämnet, om det fanns några aspekter som 

var relevanta att ta upp eller om resultatet från studien hade bidragit till ny kunskap 

inom det specifika ämnet (Langemar, 2008). Föreliggande studie visade ett antal 

faktorer som lärarna använde sig av för att beskriva motivationen till yrket och vad som 

påverkade deras arbetstillfredsställelse. Den större delen av resultatet bekräftade tidigare 

forskning på ämnet. Resultatet stärks av en samstämmighet med vad tidigare studier 

hade kommit fram till. Studien hade även använt sig av en perspektivmedvetenhet som 

innebar att studien var medveten om att den valda inriktningen på studien inte var helt 

omfattande utan att det fanns valda aspekter som studien hade valt att använda sig av. 

Det medför vissa begränsningar kring ny kunskap vilket studien redan tagit upp som en 

svaghet med studiens resultat (Langemar, 2008). 

          I en studie med semistrukturerade intervjuer var replikerbarheten svår att få till 

fullt ut. Det gick att använda sig av samma intervjuguide och grund men det går inte 

helt och hållet att få deltagarna att besvara frågorna exakt likadant. Däremot gick 

processen att göra om på exakt samma sätt utefter att följa beskrivningen av deltagarna, 

proceduren och instrumentet (Langemar, 2008).   

SLUTSATSER OCH FRAMTIDA FORSKNING  

Slutsatser att dra från studien var att en stor betydelsefull faktor för motivationen, var 

elever och kollegor. Elever och kollegor bidrog till en ökad motivation till yrket när 

läraren fick en god feedback och glädje från sin omgivning. Däremot kunde även elever 

och kollegor bidra till en minskad motivation till läraryrket när exempelvis läraren fick 

sämre respons och mindre positivitet på arbetet. Andra slutsater från studien var att 

lärares motivation och arbetstillfredsställelse ökade då lärarprofessionen ökar, som 

exempelvis när lärare fick en ökad lön, klättrade i karriären eller fick ett mer självstyrt 

arbete.  
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 Ett intresse som väcktes utifrån studien var att ta reda på mer kring de tankar 

lärarna hade om elever som bidrog till en minskad motivation till yrket. Det hade varit 

intressant att ta reda på vad eleverna själva ansåg att en lärares skyldigheter var i skolan. 

Vad ansåg eleverna låg på lärarens ansvar och vad ansåg de låg i deras egna ansvar? För 

att bredda studien ännu mer hade det även varit intressant att ta reda på vad föräldrar till 

barn i skolan ansåg var lärarens respektive elevens skyldigheter. Det hade kunnat leda 

till någon form av betydelsefull diskussion i samhället om vikten av skolan och de 

individer som arbetar inom skolan.   
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BILAGA 1 

INTERVJUGUIDE 

Inledning 

Hur länge har du varit yrkesverksam lärare? 

Vilka åldrar jobbar du med? 

Vilka ämnen undervisar du i? 

 

Huvuddel 

Kan du berätta lite om hur dina tankar gick när du valde att bli lärare? 

Berätta lite om hur du motiveras i jobbet som lärare? 

Hur går dina tankar kring möjligheten till en personlig utveckling i jobbet som lärare?  

Hur uppmärksammas det om du har gjort något bra på jobbet? Kan du berätta lite om 

hur du känner dig då?  

Kan du berätta lite om du har eller haft tankar på att sluta jobba som lärare? Om ja, kan 

du ge exempel på när dessa tankar fanns och ge exempel på varför de uppstod? Om nej, 

kan du berätta varför inte? Kan du ge exempel på vad som får dig att fortsätta?  

Om du skulle beskriva det bästa med läraryrket hur skulle du beskriva det då?  

Hur har din motivation förändrats under din tid som lärare?  

Hur har yrket förändrats under din verksamma tid? Hur har det påverkat dig som lärare 

och/eller din motivation? 

Kan du beskriva dina framtida mål som lärare? Har du tankar kring att nå vissa mål i din 

karriär? Kan du berätta lite om dessa mål?  

Tror du att du kommer att jobba som lärare tills du går i pension? Om ja, kan 

du  beskriv varför? Om nej, kan du beskriva varför du inte tror det?  

Vad har du för tips till oss som snart nyutbildade lärare för att hålla i motivationen? 
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