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ABSTRAKT
Uppsatsens syfte är att undersöka i vilken grad gymnasielärare känner sig motiverade. Vi har
valt att inrikta studien mot nyexaminerade lärare samt lärare med längre än 15 års erfarenhet
av läraryrket. Genom intervjuer har vi försökt analysera hur lärarna ser på sitt arbete och vilka
faktorer som påverkar deras motivation positivt respektive negativt. För att ge uppsatsen ett
ytterligare perspektiv har vi sedan jämfört de nyexaminerades syn med de lärare som har lång
erfarenhet för att se om det finns några skillnader när det gäller hur de ser på arbetet som
lärare. För att kunna uppnå studiens syfte valde vi att intervjua totalt 12 lärare i två olika län,
Östergötland och Kalmar län. Vi intervjuade 6 lärare som har jobbat mindre än tre år och 6
lärare med längre arbetserfarenhet än 15 år. Alla intervjuade lärare undervisar i
samhällkunskap och hade lärarexamen.

En av slutsatserna som vi kunde dra utifrån denna studie är att respondenterna ger en klar bild
av att en omotiverad lärare inte är bra, varken för skolan eller eleverna, då bristen på
motivation smittar av sig på eleverna. I vår studie uppgav inga lärare att de var omotiverade
men det fanns de med längre arbetslivserfarenhet som uppgav att de är mindre motiverade
idag än då de började arbete som lärare. Orsaken till detta är att de upplevt en intensifiering av
arbetet genom åren beroende på mer administrativa arbetsuppgifter och till högen ökad
arbetsbelastning. Skillnaderna mellan lärarna med kort och lång erfarenhet är mycket små. De
relativt nyexaminerade lärarna betonar sociala aspekter av arbetet i högre grad än vad de med
lång arbetserfarenhet gör. Bland båda grupperna finns ett stort missnöje med lönen som de
anser vara för låg, men få tror att de skulle vara mer motiverade eller göra ett bättre arbete om
enbart lönen höjdes. En annan slutsats som drogs utifrån denna studie är att alla respondenter
med lång erfarenhet och nästan alla med kort erfarenhet motiveras i hög grad av elevernas
gensvar och att även få förmedla kunskap. Engagerade elever som vill lära sig och som gör
framsteg var det som motiverade lärarna i studien mest. Det är också mötet med eleverna i
klassrummet som lärarna upplever sig trivas bäst med och nästan alla intervjuade personer
tycker att de administrativa delarna av arbetet är den tråkiga delen av arbetet.



Förord
Vi vill börja med att tacka alla lärare som ställt upp och medverkat i de intervjuer som ligger
till grund för denna uppsats. Vidare vill vi tacka alla studiekamrater som läst, granskat och
kommit med förslag på hur uppsatsen kan förbättras. Vi vill också tacka våra familjer som
ställt upp mycket under uppsatsskrivandet och som snällt anpassat sig efter vårt arbetsschema.
Utan deras kärlek och uppmuntran hade uppsatsen inte blivit vad den blev.

Karl-Johan Arnér & Refik Durakovic
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1 Inledning
Sverige har en av världens äldsta lärarkårer och 2003 var 70 % av alla lärare i Sverige över 40
år gamla (OECD, 2003, s.405-406). Denna siffra har sannolikt minskat i och med relativt
stora pensionsavgångar de senaste åren men trots det, har en stor del av lärarkåren arbetat
många år inom skolväsendet. De som varit anställda en längre tid i den svenska skolan har
upplevt en rad förändringar. Lärarrollen har förändrats vilket innebär att vara lärare inte är det
samma som det var för till exempel 20 år sedan. I mitten på nittiotalet fick Sverige en ny
läroplan för gymnasieskolan vilket innebar en stor omvälvning för gymnasieskolan. Under
samma decennium kommunaliserades skolan. Förändringstakten i samhället har aldrig varit så
hög, detta till följd av både ökad globalisering och teknisk utveckling. Ideologiska
förskjutningar och forskning har också starkt bidragit till stora samhällsförändringar. Detta
har också bidragit till stora förändringar inom skolan, då skolan, i hög grad speglas av det
samhälle den befinner sig i (Landahl, 2006, s23).

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det finns någon skillnad i synen på arbetet
och vad lärarna trivs med beroende på om personen arbetat länge inom skolan eller om denne
är relativt nyexaminerad. Det är endast gymnasielärare i samhällskunskap som kommer att
intervjuas vilket innebär att de resultat som redovisas har begränsad generaliserbarhet.

De personer som arbetat som lärare under många år har fått uppleva, dels en förändrad skola
och dels förändrade arbetsuppgifter. För att ge studien en intressant vinkling kommer vi att
intervjua relativt nyexaminerade lärare. Det gör vi för att dels undersöka om motivationen
skiljer sig mellan dem och de mer erfarna lärarna men också för att det är viktigt att undersöka
hur de ser på sitt arbete. Skolan står inför en framtida generationsväxling och därför är det
minst lika viktigt att undersöka vad den nya generationens lärare motiveras av jämfört med
den äldre generationens lärare.

Denna studie kommer, förutom de nyexaminerade lärarna, inrikta sig mot de lärare som
arbetat länge inom det svenska skolväsendet för att kunna ge en bild av hur deras motivation
förändrats under deras tid som lärare. Har förändringarna i skolan påverkat deras motivation
och inställning till sitt arbete och i så fall, på vilket sätt? Genom att intervjua lärare hoppas vi
kunna besvara denna fråga. Att undersöka motivationen bland lärarna med lång erfarenhet
inom skolan är viktigt då det dels finns väldigt många av dem i den svenska skolan, men
också för att de förändringar som de upplevt i skolan kan ha bidragit till försämrad
motivation. Denna studie kommer, förutom att ge kunskap om lärarnas motivation, ge en bild
av de förändringar som påverkat den svenska skolan. Även om studien i huvudsak kommer att
inrikta sig på lärarnas motivation kommer den alltså även att ge en bild av hur lärare upplevt
förändringen som ägt rum i skolan.

Vår undersökning inriktar sig mot de lärare som arbetat länge inom skolan. Eftersom skolan
förändrats under deras tid finns det en risk att de äldre lärarna blivit mindre motiverade under
sin anställningstid. Det är viktigt att undersöka lärarnas motivation då konsekvenserna av en
lärare som inte känner sig motiverad kan vara negativt för dennes elever. Studier visar att
oengagerade och omotiverade lärare arbetar långsammare och inte lika hårt som motiverade
lärare. De byter i högre grad arbetsplats än motiverade lärare, de deltar i lägre grad i arbetet
vid sidan av undervisningen, i olika arbetsgrupper och så vidare. En motiverad lärare uppnår
fler av organisationens mål och utför ett bättre arbete än vad de omotiverade och oengagerade
lärarna gör. Elever som har en motiverad och engagerad lärare överträffar sina resultat i högre
grad än elever som har en omotiverad lärare, vilket visar att graden av en lärares motivation
inte bara påverkar dennes arbetsinsats, utan det påverkar också elevernas (Reyes, 1990, s143-
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159). En anställds arbete kan beskrivas med en kort formel som menar att en persons
prestation är beroende av både dennes förmåga och motivation att använda denna förmåga.

”Performance = f(ability x motivation)” (Vroom, 1995, s237).

Formeln visar att lärarens arbetsprestation till stor del alltså beror på dennes motivation och
därför är det viktigt att undersöka i vilken grad lärarna är motiverade. Vår studie kommer
dock inte att rikta in sig på att undersöka effekterna av en omotiverad lärare, utan istället
försöka ge en bild av huruvida lärarna känner sig motiverade. Eftersom en lärare som känner
sig ha bristfällig motivation, gör ett sämre arbete, är det viktigt att motverka detta, anser vi.
Därför kommer denna studie även att undersöka vad lärarna upplever sig behöva för att känna
en ökad motivation.
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2 Bakgrund
I detta kapitel kommer vi att redovisa de teorier och den forskning som ligger till grund för
analysen av det empiriska materialet. Avsnitten grundar sig på både svenska och
internationella forskningsstudier, vilket skulle kunna ses som en svaghet då situationen i den
svenska skolan är unik och inte alls är likadan som i andra länder. Skolan ser förvisso inte
likadan ut men det finns många likheter, och vidare används teorierna inte på ett sådant sätt att
det innebär några trovärdighetsproblem. Kapitlet ger inledningsvis en överblick över allmän
motivationsteori för att senare komma in mer och mer på skolan. En uppmärksam läsare
finner att det finns fler referenser till nyexaminerade lärare än till lärare med lång
arbetserfarenhet, vilket helt enkelt beror på att vi hittat färre studier som inriktar sig på de mer
erfarna lärarna.

2.1 Modern motivationsteori
En vanlig uppdelning av modern motivationsteori är den som delar in teorierna i två grupper.
Den första gruppen utgörs av innehållsorienterande teorier, vilket är teorier som söker efter
människans grundläggande behov. Den andra kategorin utgörs av processorienterande teorier
som mer undersöker vilka variabler som leder till ett visst beteende (Eriksson-Zetterquist &
Kalling & Styhre, 2006, s 134-139). Vi kommer att använda oss av denna indelning i vår
översikt av de moderna motivationsteorierna.

2.1.1 Innehållsorienterande teorier
Vi har valt att lyfta fram två innehållsorienterande teorier, vilka båda erkänns som viktiga och
signifikativa för de den moderna motivationsteorin. Det är Maslows klassiska behovshierarki
och Herzbergs tvåfaktorteori.

Behovshierarkin
En av de första och mest grundläggande av alla innehållsorienterande motivationsteorier är
den som Maslow presenterande på 50-talet (Eriksson-Zetterquist & Kalling & Styhre, 2006, s
134-139). Teorin om behovshierarkin består av flera olika typer av behov som människan
önskar uppnå. Varje nivås behov måste först uppnås innan behoven i nivån över i hierarkin
kan uppnås. Maslow menar att människan inte känner något av de behov som finns i
kategorin över om inte behovsnivån under är 100 % tillgodosedd. Den första nivån består av
människans fysiologiska behov som mat, vatten och syre, sex och sömn. Om dessa behov inte
tillgodoses försvinner alla andra behov som befinner sig högre upp i behovshierarkin. Nivån
över de fysiologiska behoven är de så kallade trygghetsbehoven som innefattar behovet av
säkerhet, stabilitet, skydd med mera. Om de fysiologiska och trygghetsbehoven är uppfyllda
kommer människan att känna ett vad Maslow kallade för kärleksbehov vilket innefattar
behovet av vänner, familj och barn. Det handlar om att känna tillgivenhet och samhörighet
med andra människor, att känna sig älskvärd. Den fjärde behovsgruppen är
självhävdelsebehovet som handlar om att människan får ett behov av självständighet, känna
respekt från sina medmänniskor men också att känna värdighet, stolthet och framgångsrik.
Den sista behovsgruppen i Maslows behovshierarki är behovet av självförverkligande som
människan har. Om inte detta behov uppfylls kommer människan känna sig missnöjd och
rastlös. Vad varje individ behöver för att känna sig självförverkligad är individuellt, men det
handlar om vad människan känner sig kunna vara och behovet att vara det. En musiker kan till
exempel behöva skapa musik för att känna sig självförverkligad (Maslow, 1970, s 35-47).

De behoven som finns i de lägre nivåerna delas nästan helt av alla människor men ju högre
upp i behovshierarkin desto mer individuellt är behovet. När ett behov inte är uppfyllt på
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någon av de lägre nivåerna är det ofta ganska enkelt att identifiera vad som krävs för att
behovet ska tillgodoses. På de högre nivåerna är detta mycket svårare, då det kan vara okänt
för både en själv och för omvärlden vad som krävs för att en person ska känna sig
självförverkligad. Människan strävar att klättra på behovstrappan då detta leder till större
lyckokänslor men också för att en person mår bättre fysiskt om till exempel en person känner
sig självförverkligad. Denna person både sover, äter bättre och är dessutom mindre sjuk.
Jakten på att tillfredsställa nya behov leder dock till ökad individualism och vissa människor
kan till och med utveckla självkärlek, vilket kan leda till negativa konsekvenser (Maslow,
1970, s 98-100). Eftersom människan har sådana utvecklingsmöjligheter, enligt Maslow, är
det viktigt att organisera en arbetsplats så att denne kan tillgodose sina olika behov och för att
inte en brist av ett behov ska uppstå. Ett sätt att göra detta är att uppmuntra anställda att arbete
med varandra (Eriksson-Zetterquist & Kalling & Styhre, 2006, s 136).

Maslows behovstrappa har på senare år anpassats efter några av de behov som människan kan
tillfredsställa i sitt arbete. Arbetsplatsens fysiska miljö, till exempel belysning, ventilation,
klimat, har då placerats på samma nivå som Maslows fysiologiska behov. Trygghetsbehoven
för den anställde anses vara lön, arbetstider och trygghet i anställningen. Kärleksbehovet, eller
det sociala behovet, kan vara sammanhållningen på individ-, grupp- eller på kollektiv nivå i
företaget. Själva arbetet, det vill säga graden av variation och stimulans, men också vilka
kvalifikationer som krävs för arbetet, befinner sig högre upp i behovshierarkin och likställs
med de två högsta nivåerna i Maslows hierarki (Lennartsson, 1998, s 13-14).

Tvåfaktorteorin
En välkänd och spridd teori kring anställdas motivation är den som Frederick Herzberg
formulerat. Genom sina studier undersökte han vad som påverkar de anställdas motivation
positivt. Två olika kategorier identifierades, hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Det som
kännetecknar hygienfaktorerna, är att de i låg grad påverkar människans omvärld och att
faktorn endast kunde påverka motivationen negativt (Herzberg & Mausner & Bloch
Snyderman, 1993, s 44-50, 81). Några av hygienfaktorerna är den anställdes lön, ledningens
kontroll, och mellanmänskliga relationer på arbetsplatsen (Eriksson-Zetterquist et al, 2006, s
137 ; Mausner & Bloch Snyderman, 1993, s 113-115). Förändras hygienfaktorerna innebär
detta inte att de anställdas motivation ökar. En hög lön är alltså inte motivationshöjande men
en låg lön kan påverka motivationen negativt. Dock har Herzberg i senare texter vacklat i
frågan huruvida just lön ska ses som en hygienfaktor eller inte (Minor, 2005, s 63-65). Den
andra kategorin och som anses har större inverkan på en persons motivation är de så kallade
motivationsfaktorerna (Herzberg & Mausner & Bloch Snyderman, 1993, s 44-50, 81). De är
mer individuella och påverkas av den anställdes behov och önskemål. Några av
motivationsfaktorerna är graden av ansvar och erkännande, möjligheten att göra karriär, och
arbetsuppgifterna (Eriksson-Zetterquist et al, 2006, s 137 , Herzberg & Mausner & Bloch
Snyderman, 1993, s 113-115).

Den faktor som tycks påverka motivation mest är i vilken grad den anställde känner sig nöjd
över sina prestationer på sitt arbete samt i vilken grad de får erkännande för sitt arbete.
Graden av ansvar och karriärmöjligheter har också stor betydelse, till och med större än den
anställdes lön. Beröm och erkännande, och graden av tillfredställelse över sin prestationer ger
dock en kortsiktig motivationshöjning, medan ansvar, arbetsuppgifter och möjligheter till att
göra karriär påverkar motivation i ett mer långsiktigt perspektiv. När det gäller den anställdes
lön så tenderar den att påverka den anställdes motivation i ett mer långsiktigt perspektiv
(Herzberg & Mausner & Bloch Snyderman, 1993, s 60, 80-83).



5

2.1.2 Processorienterande motivationsteorier
När det gäller de processorienterande motivationsteorierna är det främst två stycken som lyfts
fram i läroböcker. Det är den så kallade prestationsteorin samt förväntningsteorin.

Prestationsteorin
Grunden för prestationsteorin har som utgångspunkt att alla människor har tre grundbehov:
behov av makt, behov av kontakt och samhörighet samt behov av prestationer.
Enligt prestationsteorin så är vår motivation inlärd och människan lockar fram
tillfredställande känslor genom utmanade uppgifter (Minor, 2005, s 46-48). Det finns
människor med stort prestationsbehov vilket gör att de vill göra saker bättre och på ett annat
sätt än tidigare. Människor som är resultatinriktade och kreativa ställer upp höga personliga
mål. De vill ha snabb respons för att därmed få veta sina resultat (Eriksson-Zetterqvist et al,
2006, s 139-140).

Människor med prestationsbehov anstränger sig hårt för att nå framgång och vågar sällan
chansa för att nå sina mål. Skulle ett arbete visa sig vara näst intill omöjligt att lyckas med så
kommer motivationen att vara låg hos den anställde. En prestationsbaserad människa
kalkylerar därför innan med om det är värt att försöka utföra ett arbete. En uppgift som är svår
att utföra och dessutom ansträngande riskerar att inte utföras då personen inte anser att det är
värt att anstränga sig (Minor, 2005, s 46-48). Exempel på människor som är resultatinriktade
är affärsmän vars prestation ofta mäts i intjänade pengar. Det finns människor med behov av
makt och dessa människor strävar efter situationer som ger status och prestige. Denna grupp
av människor kännetecknas av att de är duktiga på att kommunicera och att de gillar att tala
inför stora folksamlingar (Eriksson-Zetterqvist et al, 2006, s 139-140).

Förväntningsteorin
En annan processorienterad motivationsteori är förväntningsteorin som tar sin utgångspunkt
ur sannolikheten att hårt arbete ger resultat. Teorin utgår från den enskildes förväntningar och
på vilket sätt personen bedömer värdet av sina insatser. Den anställde investerar sin
skicklighet, utbildning, ansträngning och för det får han/hon lön, högre status med mera.
Jämviktsteorin handlar om att den anställde ska få tillbaka lika mycket som han/hon har
investerat. Skulle den anställde uppleva det ojämlikt så kommer den anställde att vara
missnöjd och den anställde kommer även att visa sitt missnöje aktivt genom att till exempel
utföra ett sämre arbete, eller så kan den anställde säga upp sig. Kombinationen av
jämviktsteorin och förväntningsteorin säger att om lönen ska användas som en
motivationsfaktor, så ska den vara betydelsefull för den anställde och ansluten till personens
produktivitet. Ju mer den anställde presterar desto högre lön bör denne ha (Eriksson-
Zetterqvist et al, 2006, s 139-142).

Människan tenderar att tycka att lönen inte är speciellt viktigt i valet av arbete men när samma
personer ska ranka vad som får dem att göra ett bättre arbete är lönen det som verkar kunna
motivera de anställda bäst. För att förstå hur lönen påverkar motivationen måste man dock
utgå från individens förväntningar. En person som förväntar sig tjäna 1000 kr men som i
själva verket bara får 800 kr för ett arbete kommer bli mycket mer missnöjd än den personen
som förväntat sig att få 200 kr för samma arbete, och som också får 200 kr. Det som en person
upplever som dåligt kan av en annan person upplevas som bra, därav är graden av motivation
högst individuell då den har ett så starkt samband med dennes förväntningar. En person som
får tillbaka mindre av sitt arbete än vad denne upplever sig ge, kommer att sänka sina
prestationer för att uppnå jämvikt. Likaså kommer den personen som upplever sig få för



6

mycket, söka jämvikt mellan prestation och det den får tillbaka av företaget genom att
förbättra sina prestationer (Vroom, 1995, s 175 & 193-196).

Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att en anställds prestationsförmåga är beroende av
dels på dennes kompetens men lika viktig är huruvida denna anser sig vara motiverad. Den
anställde arbete är ett resultat av vad den tror att kommer få ut av arbetet gånger
sannolikheten att denne får det. Att höja lönen skulle kunna vara ett sätt att förbättra
motivationens hos den anställde, men det behöver inte leda till prestationsförbättringar vilket
beror på att den anställde jämför sig med sina kollegor. Om en löneökning innebär att
personen ändå tjänar sämre än de övriga kommer prestationsförbättringarna att utebli (Vroom,
1995, s 237 & 299).

2.2 Arbetsmiljön i skolan
Arbetsmiljöverket inledde 1992 en tioårig lång satsning på att förbättra arbetsmiljön på
Sveriges största arbetsplats, skolan. Studien genomfördes i två etapper varpå resultaten
redovisades som två olika studier där den första 1993-1997 och den andra mellan 1997-2002
(Normell, 2002b, s 5). De undersökningar som arbetsmiljöverket gjort har visat på stora
brister i den fysiska miljön. Mer än hälften av alla skolor i Sverige uppvisade brister när det
kom till ventilation, värme och kyla, utomhusmiljön (skolgården), städning samt buller. Drygt
fyrtio procent av skolorna hade bristfälliga utrymmen för skolans personal vilket var något
fler än antalet skolor som uppvisade fukt- och mögelskador. Bilden av den dåliga fysiska
miljön bekräftas av landets skolledare och rektorer. Resultat från undersökningar bland
rektorerna visar också att vilorum, för både personal och elever, saknas på många skolor
(Normell, 2002b, s 8-11). Den psykiska arbetsmiljön uppvisar också stora brister i de svenska
skolorna. Mellan 55-75 % av alla rektorsområden har angett problem med att lärarna har för
hög arbetsbelastning, löper hög risk för utbrändhet och långtidssjukskrivning samt att många
lärare går runt med en känsla av otillräcklighet. I samtal med lärare har rektorer också
identifierat fyra andra problem som riskerar att skapa psykisk ohälsa bland lärarna (Normell,
2002b, s 12). De fyra problemen är: ”vissa elevers språkbruk och ljudnivå, hur man räcker till
för elever med särskilda behov, konflikt med vissa föräldrar samt brist på tid för reflektion
och eftertanke.” (Normell, 2002b, s 13). Under den tioåriga satsning som arbetsmiljöverket
haft i skolan har problemen i skolan varierat över tid, vilket tabellen nedan visar.
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Tabell 2.2 - Arbetsmiljöutvecklingen

Källa: Normell, 2002b, s16

Undersökningar har gjorts i vilken grad landets rektorer tycker att arbetsmiljöproblemen har
ökat i omfattning under perioden 1992-2002. När det kommer till den fysiska miljön så anger
mellan 40-50 % av rektorerna att de fysiska arbetsmiljöproblemen har minskat och omkring
20 % anser att problemen ökat under perioden. När det kommer till de psykiska
arbetsmiljöproblemen är dock utvecklingen inte lika positiv. Mellan 1993-1997 upplevde
drygt 55 % av rektorerna att problemen hade ökat och mellan 1997-2002 uppgav cirka 45 %
av rektorerna att de psykiska arbetsmiljöproblemen ökat i skolan där de arbetar. Mellan 20-30
% av rektorerna upplevde att problemen hade minskat. Under tioårsperioden skedde stora
förändringar i skolans organisation, vilket drygt 60% av rektorerna upplevde negativt mellan
1993-1997. Under samma period var det endast 15 % som tyckte att det blivit bättre. Mellan
1997-2002 tyckte en fjärdel av rektorerna att det blivit bättre i de frågor som rör skolans
organisation medan ungefär en tredjedel tyckte att det blivit försämringar under
femårsperioden (Normell, 2002b, s 15-16).

2.3 Löneutveckling
Lärare har under de senaste 50 åren sett en försämrad löneutveckling i jämförelse med andra
yrkesgrupper. 1958 tjänade en lärare i genomsnitt 25 % mer än till exempel ekonomer och
civilingenjörer. Ett halvt sekel senare var förhållandet det omvända, då var det istället
ekonomer och civilingenjörer som tjänade 25 % mer i lön än lärarna. Den fackliga
lärarorganisationen, Lärarförbundet, menar att detta till stor del beror på att antalet kvinnliga
lärare ökat och att det idag finns fler kvinnliga lärare än manliga (Sveriges Television, 2010).
Andra jämförelser har gjorts gentemot löner inom sjukvården som visar liknande resultat,
nämligen en försämrad löneutveckling för lärare. I början av 80-talet var ingångslönen för en
gymnasielärare 43 % mer än skolsköterskans och 30 % mer än barnmorskans vilket
förändrades radikalt fram till 2008. Vid detta var barnmorskans och skolsköterskans
ingångslön något högre än gymnasielärarens. Gymnasielärarens reallöneökning mellan åren
1980-2008 var mellan 9-15 % vilket kan jämföras med tjänstemän i allmänhet som under
samma period hade en reallöneökning på nästan 50 % (Bergling & Nejman, 2010). De lärare
som var fackanslutna (Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund) fick mellan åren 1999-
2007 en löneökning på knappt 29 % i genomsnitt (Lärarförbundet, 2010). Nedanstående tabell
visar att lärarnas löneutveckling står sig dåligt i jämförelse med löneökningarna inom andra
sektorer.
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Tabell 2.3 Löneutveckling 1999-2007

Sektor Procent
Landsting 36,6
Stat 35,1
Näringslivets tjänstemän 33,7
Primärkommuner 32,3
Lärare 28,9
Näringslivets arbetare 28,9

Källa: Medlingsinstitutet, 2010

De senaste decennierna har det hänt mycket när det kommer till lönesättningen i skolan. I och
med kommunaliseringen infördes individuell lönesättning vilket ersatte det tidigare systemet
där antalet verksamma år i yrket avgjorde lönen. Både Lärarnas riksförbund och
Lärarförbundet slöt ett avtal med arbetsgivarna 1996 om att detta system skulle ersättas av ett
individuellt lönesystem. Många lärare har haft problem att hävda sig i den nya lönesättningen
vilket till viss del förklarar den dåliga löneutvecklingen. När kommunen blev huvudman för
skolan försvann också många av de förmåner som lärarna tidigare haft som statligt anställda
tjänstemän. Lärarna fick då fri sjukvård och medicin vilket de inte längre får i egenskap av
kommunanställda, vilket också bidragit till missnöje bland lärarkåren (Tornberg, 2008, s 220-
222).

Utifrån modern organisationsteori skulle lärarens negativa löneutveckling starkt minska
motivationen, då lönen ses som den absolut viktigaste motivationskällan för arbetstagaren.
Klassisk organisationsteori rekommenderar därför höjda löner, i synnerhet
prestationsbaserade, för att öka de anställdas motivation. Fördelen med prestationsbaserade
löner är att det skapar incitament till goda prestationer för de anställda men också att det
påverkar organisationen positivt (Eriksson-Zetterquist, 2006, s 45-50). Senare forskning, till
exempel Frederick Herzbergs tvåfaktorteori menar dock att lönen inte alls har lika stor
påverkan på en arbetstagares tillfredställelse på arbetet (Ibid, s 137). Få skolor har dock
möjlighet att införa prestationsbaserade löner vilket många andra professioner har, vilket
påverkar lärarnas motivation negativt (Sinclair, Dowson & McInerney, 2006).

2.4 De första åren som lärare
Den första tiden som lärare upplevs av många som mycket krävande. Ett begrepp som ofta
används för att beskriva det tillstånd som de nyexaminerade lärarna hamnar i är
”praktikchock”, vilket uppstår när lärarna upplever svårigheterna i arbetet. Många känner
påtaglig stress och många upplever svårigheter rörande disciplinfrågor och betygsättning
(Fransson & Morberg, 2001, s 193-199 ; Dinham, 1992,s 18). Den höga arbetsbelastningen
och det tidskrävande planeringsarbetet är ofta orsaken till att lärarna känner sig stressade
(Fransson, 2006, s 88-89). Skolans miljö påverkar lärarnas grad av stress då de upplever att de
inte kan få lugn och ro eftersom skolans lokaler främjar möten mellan lärare och elever. De
upplever därför att de har svårt att få arbeta i fred (Fransson, 2006, s 94-95). Frustration är
vidare en tämligen vanlig känsla som nya lärare bär på, vilket orsakas av en obalans mellan de
krav och ambitioner som finns i yrket. Även om klar majoritet känner stor glädje och
engagemang över sitt arbete till en början brukar de negativa tankarna komma upp hos många
lärare efter en tid i arbetet. Det har visat sig att många lärare genomgår ett flertal olika faser
under sin första tid i arbetet. Den första tiden handlar mest om att överleva och följs sedan av
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en period som upplevs något bättre och denna period infinner sig när läraren upparbetat
rutiner för sitt arbete. Den tredje fasen brukar infinna sig efter något år, och då börjar läraren
våga förnya sig och utveckla sin undervisning. Efter ytterligare tid infinner sig slutligen den
sista fasen, och då har läraren anpassat sig helt till sitt arbete (Fransson & Morberg, 2001, s
193-199 & 272-273).

Det är dock inte alla lärare som lyckas anpassa sig till sitt nya arbeta. Studier i USA visar att
mellan 40-50 % av alla nyexaminerade lärare har slutat arbete som lärare efter fem år
(Ingersoll, 2004). Andra studier har visat att lite mindre än en femtedel känner besvikelse över
sitt arbete. De yngre lärarna som kommer från akademikerhem är överrepresenterade i denna
grupp. De nya lärarna som är besvikna över sitt yrkesval upplever i hög grad att de främst är
ordningsmän och de är ofta inte nöjda med sina personliga villkor på arbetsplatsen. De känner
heller inte lika hög tillhörighet med sina kollegor som de lärare som trivs bra med sitt
yrkesval. De har fått en mycket bra relation med både sina elever och sina kollegor. Det är
drygt dubbelt så många lärare som anser sig vara övertygade och nöjda med sitt yrkesval som
de som är besvikna och som kan tänka sig att byta bransch i framtiden. Drygt en tredjedel av
lärarna är tveksamma till sitt yrkesval trots tämligen positiva relationer med både andra lärare
och sina elever. De upplever sig vara mer än en konfliktlösare medan de nöjda lärarna ser sig
mer som en pedagoger (Fransson & Morberg, 2001, s 211-215).

Det har visat sig att den genomsnittliga nyanställde läraren arbetar väldigt mycket mer än vad
denne enligt sitt arbetsavtal ska göra. Det är inte ovanligt att arbeta 55 timmar i veckan vilket
är betydligt mer än vad läraren får betalt för. Mycket av övertidsarbetet är förlagt i hemmet
vilket bidrar till svårigheter att skilja mellan arbete och fritid. Vissa lärare har också svårt att
koppla av på sin fritid, då de oroar sig för sina elevers livssituation (Fransson, 2006, s 80-81
& 85-97). Somliga av de nyexaminerade lärarna upplever vissa svårigheter med den
omställning av livsstil som det krävs att gå från student till yrkesverksam lärare. Det handlar
om bland annat att gå upp tidigt på morgnarna och att ha ett regelbundet schema (Paulin,
2007, s 41).

I många länder kommer det att bli svårt att fylla på med nya lärare när många av dagens lärare
går i pension. Detta beror på två saker, dels att det är för få som söker sig till lärarutbildningar
men också det stora antalet avhopp av lärare när de kommer ut i verksamheten efter avslutade
studier. Det stora avhoppet kan till viss del förklaras av den naiva bild som många
nyexaminerade lärare har av sitt arbete. I England slutar ungefär 40 % av alla lärare innan de
arbetat fem år som lärare trots att hälften av dem tror att de kommer att arbeta som lärare
under hela sin yrkeskarriär. Endast fyra procent av alla nyexaminerade lärare i England tror
att de inte kommer ha tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter. Endast några få
procent tror att de tråkiga delarna av arbetet kommer att uppta mer än 25 % av arbetstiden
(Kyriacou et al, 2003). Anledningen till de stora avhoppen bland lärarna beror på fyra orsaker:

“Firstly, workload: the workload is too heavy, the work is too pressurised and stressful, and there
is too much administration to do. Secondly, salary: the salary level does not provide themwith the
type of lifestyle they want and the associated career prospects are poor. Thirdly, disruptive pupils:
some pupils’ constant misbehaviour makes the work too difficult. Fourthly, low status: the status
of the teaching profession is perceived to below.” (Kyriacou et al, 2003, s 56)

I Sverige har intervjuer med nyexaminerade lärare gjorts där de berättat vad de upplever som
krävande när de kommer ut i arbetslivet. Ett ständigt återkommande tema är svårigheten att
tillgodose elever med särskilda behov som till exempel inlärningsproblem. Men också hur
påfrestande det är att ha elever som mår dåligt, som kanske går med självmordstankar eller
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som missbrukar narkotika. Ett annat problemområde är kontakten med föräldrar som lärare
dels hamnar i konflikt med men det kan också handla om att lärarna känner stor frustration
över att föräldrarna inte tar ansvar över sina barn. Nyexaminerade lärare verkar även ha
problem när det kommer till både disciplin och konflikthantering. Många av de
nyexaminerade lärarna blir vidare överraskade av svårigheterna som det innebär att bedöma
prov och sätta betyg på elever. Men det finns två problem som överskuggar alla andra
problem som beskrivs av lärarna, nämligen känslan av ensamhet och stress på grund av
arbetsbördan (Paulin, 2007, s 127, 134-139, 146). Efter några terminers arbete som lärare ger
många lärare en liknande bild av arbetet.

Den första förtjusningen över det fantastiska att få arbeta som lärare med unga människors
lärande har övergått till stilla arbetsglädje och periodvis utmattning. En del funderar på sitt
yrkesval, andra som är missnöjda med skolledningen har funderingar på att byta skola. De flesta
stannar kvar på sina skolor. Trots alla svårigheter, stress, ångest och ensamhet vill de vara lärare.
Det bästa med yrket är eleverna. Relationerna med dem, att få arbeta med dem är värt alla besvär
och svårigheter (Paulin, 2007, s 168).

Studier har genomförts för att ta reda på vad i de nyexaminerade lärarnas arbete som de trivs
med respektive inte trivs med. Detta är dock mycket individuellt, men några gemensamma
drag finns bland lärarnas uppfattningar kring sitt yrke. Elevernas engagemang i olika
inlärningssituationer ansåg många lärare påverka motivationen starkt positivt, medan
elevernas beteende tillsammans med tidspressen i yrket, var det som många uppgav påverkade
deras motivation negativt. Studien visade att det var i det vardagliga arbetet som motivationen
stärktes, inte i de exceptionella händelserna. Läraren motiverades inte enbart av att eleverna
lär sig, utan alltså i synnerhet när de visar engagemang. Att få bekräftelse visade sig också
påverka motivationen positivt i hög grad, men erkännande och belöning visade sig inte alls ha
lika stor inverkan på lärarnas motivation (Kitching & Morgan & O'Leary, 2009).

2.5 Lärarnas motivationskällor
Det finns mängder med lärare som går till sitt arbete med glädje och som skulle kunna
beskrivas som mycket motiverade. De är engagerade i sitt arbete, trivs och mår bra i sin
yrkesroll, men de får sitt engagemang och motiveras av helt olika saker i arbetet. Studier som
kartlagt vad i lärarens arbete som denne får sitt engagemang ifrån, har funnit sex olika
kategorier. Den första kategorin lärare, är de som ser sitt arbete som ett kall. Lärarna i denna
kategori benämns som passionerade inför läraruppdraget och mötet med eleverna. De är
känslomässigt engagerade och upplever den relationsbyggande delen av arbetet, att få
utveckla den sociala kontakten med elever, som det som gör dem motiverade.  Att se elever
växa, lära sig nya saker är också en stark motivationskälla för lärarna i kategori ett. Det är
kontakten med eleverna som är anledningen till yrkesvalet, lönen har mycket liten betydelse
(Crosswell, 2006, s 108-118 ; Elliott & Crosswell, 2001).

Den andra kategorin lärare kännetecknas av att de lägger ned otroligt mycket arbete i skolan.
Att vara lärare är mer av en livsstil där arbetet får stort utrymme även på kvällar och helger.
Anledningen till att dessa lärare lägger ned så mycket tid är för att de motiveras av de där
speciella händelserna, som kräver mycket tid och resurser att planera och utföra. Lärarna i
kategori två springer aldrig till första lektionen på morgonen, utan har ofta suttit och planerat
långt innan lektionen börjat. Dessa lärares starka engagemang har ofta negativ inverkan på
deras sociala liv, då vänner och i även i viss mån den egna familjen, får stå tillbaka på grund
av arbetet som lärare. Att hålla utsatta tider, är mycket viktigt, därför lämnar aldrig en lärare i
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kategori två ut sina rättade prov efter utlovad tid. Lärare i kategori två, har större risk att bli
utbrända i sitt arbete (Crosswell, 2006, s 119-126).

Kategori tre påminner mycket om den första kategorin, då eleven är en viktig
motivationskälla för läraren, det är dock inte elevernas lärande eller utveckling som är
motivationskällan utan att tillgodose elevernas sociala behov. Lärarna i denna kategori är ofta
oroade över sina elever, och försöker alltid göra sitt yttersta för att göra det som är bäst för
eleven. Att gå till jobbet är alltid enkelt då läraren upplever sig vara där för elevernas skull,
inte sin egna. För att lyckas som lärare krävs ett stort personligt och känslofyllt engagemang,
menar lärare i kategori tre. På ledig tid, är det ofta inte traditionellt skolarbete som läraren
ägnar sig åt, utan istället sitter de och funderar över elevernas personliga problem och öden. I
sin undervisning betonas sociala mål som till exempel ansvarstagande och självkontroll. Att
vara förälder, är en viktig egenskap som lärare, då det ofta innebär en ökad förståelse för
eleverna (Crosswell, 2006, s 126-133).

Kategori fyra består av lärare som drivs av att upprätthålla sin professionalitet i yrket genom
att bland annat ta del av och implementera de senaste trenderna inom den pedagogiska
forskningen. Dessa lärare motiveras av sitt eget lärande och utveckling i hög grad. Precis som
kategori två, arbetar läraren i kategori fyra väldigt mycket, vilket öka risken för att bli
utbränd. Övertidsarbetet används för att förkovra sig genom bland annat forskning och
seminarier och arbetsgrupper, för att utveckla sin egna pedagogiska förmåga. Dessa lärare
motiveras även av att sprida de nya kunskaperna vidare till sina kollegor (Crosswell, 2006, s
133-137).

Läraren i kategori fem motiveras av att förmedla antingen kunskaper eller värden till sina
elever. Det handlar om att utveckla deras färdigheter så mycket som möjligt, dock delas
kategorin upp i två då några väljer att betona kunskapsmål och andra värdemål. Deras arbete
anses vara mycket viktigt för att om eleverna inte når de mål som läraren prioriterar, anses
eleven få problem i framtiden. Läraren känner därför stort ansvar för att eleven tillgodogör sig
rätt kunskaper, eller uppvisar en bra attityd (Crosswell, 2006, s 137-140).

Den sista kategorin består av lärare som engageras och motiveras av mer än att bara vara en
tjänsteman i ett klassrum. Denna lärare ser sig som en del av en större gemenskap och
motiveras av att medverkar och integreras med denna. Det handlar om dels sina kollegor,
skolledningen men också föräldrar. De sitter ofta med i olika arbetsgrupper och utskott och
driver där olika frågor. Läraren motiveras av att utveckla (hela) skolan och anser att detta
endast kan göras inifrån organisationen och inte av utomstående personer. Läraren i kategori
sex pratar och hjälper sina kollegor mycket, med syftet om att förbättra deras undervisning.
Vad som skiljer läraren i denna kategori med de andra, är att läraren i kategori sex har en stark
tendens att arbete väldigt länge på en och samma arbetsplats (Crosswell, 2006, s 140-143).

Väldigt få studier har undersökt hur motivationen skiljer sig mellan nyexaminerade lärare och
lärare med lång arbetslivsfarenhet. De få studier som gjorts visar bland annat att
nyexaminerade lärare drivs i högre grad av att få arbeta med barn/ungdomar än vad de mer
erfarna lärarna gör. Vissa skillnader kan även ses till varför de olika grupperna sökte sig till
skolan. Äldre lärare förklarar i högre grad att anledningen till att de arbetar inom skolan beror
på missnöje och dåliga erfarenheter från andra branscher (Sinclair, Dowson & McInerney,
2006). De lärare som är tillsvidareanställda visar högre grad av tillfredsställelse över sitt
arbete än de personer som endast är anställda på kortare vikariat. Detta kan vara en av många
orsaker till varför äldre lärare i högre grad är motiverade och engagerade i sitt arbete (Reyes,
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1990, s 143-159). En annan förklaring kan vara att många omotiverade lärare lämnat skolan
och därför är de äldre lärarna som är kvar i skolan mer motiverade än de yngre. Bland de
yngre finns fortfarande lärare som inte trivs med arbetet men som ännu inte haft möjlighet att
byta bransch (Sinclair, Dowson & McInerney, 2006).

2.5.1 Avgörande faktorer för lärarnas motivation
Det finns vissa inslag i lärarens arbete som avgör huruvida en lärare känner sig motiverad
eller inte. Lärares motivations påverkas mycket av i vilken grad de får erkännande och beröm
för sitt arbete. Här spelar rektorn en väldigt viktig roll. Det har visat sig att rektorn är viktig
för lärarens motivation i även andra avseenden. Om läraren har en opersonlig relation till sin
rektor, påverkas motivationen negativt i hög grad. Kommunikationen mellan rektor-lärare har
visat sig ha stark inverkan på lärarens motivation, i synnerhet för nyexaminerade lärare.
Rektor och övrig skolledning har också en viktig roll när det kommer till uppmuntran och stöd
i lärarens arbete. Det har visat sig att den grad av stöd och uppmuntran en lärare får har stor
påverkan på dennes arbetsmotivation. Lärarens arbete är idag inte begränsat till klassrummet,
utan i yrket ingår flera arbetsuppgifter. Arbetet i klassrummet är dock något som läraren
värdesätter mycket högt och om arbetet med eleverna inte fungerar på ett tillfredställande vis
påverkas motivationen mycket negativt och vice versa. Forskning har länge underskattat den
fysiska miljöns påverkan på lärares motivation, trots att det finns ett starkt samband mellan
miljön och motivationen. Läraren tenderar nämligen att identifiera sig med den miljö man
arbetar i och är lokalerna undermåliga kommer också lärarens trivsel att minska. Den fysiska
miljön hänger ofta ihop med hur resursstark en skola är. Skolor med bra ekonomi, kan ofta
tillhandahålla en bättre studiemiljö men också bättre skolböcker och hjälpmedel vilket också
påverkar lärarens motivation. Skolan har under många år genomgått stora förändringar och
det har visat sig att förändringsarbetet kan påverka lärarna mycket positivt, förutsatt att
förändringarna stöds av lärarna.  Förändringar som lärare är missnöjda med påverkar i sin tur
motivationen mycket negativt. Som tidigare nämnts i denna uppsats, känner sig många lärare
stressade vilket, inte helt oväntat, visat sig påverka motivationen hos läraren mycket negativt
(Dinham, 1994).

2.6 Varför blir man lärare?
Motivet till varför en person väljer att bli lärare varierar kraftigt. Mellan 6-10 % av lärarna i
Australien, England och Nya Zeeland valde yrket på grund av lönen. Nästan hälften av alla i
studien upplevde att de alltid känt att de ska bli lärare, att det varit ett mer eller mindre kall.
Det är dock inte ovanligt att personen arbetat inom andra branscher innan de påbörjat sin
lärarkarriär. Ungefär 40 % av alla lärare har tidigare arbetet med andra typer av arbete innan
de blev lärare. Det är inte helt ovanligt, cirka 20 %, att man valde att bli lärare på grund av
bristen på andra alternativ. Inom vissa familjer finns det en mycket starkt tradition att bli
lärare vilket gör att mellan 6-13 % av alla lärare menar att familjetraditionen är anledningen
till yrkesvalet. Många som valt att bli lärare gjorde detta för jobbet passade väl ihop med det
familjeliv personen önskade leva. Studier har även visat att lärarnas arbetstider, med många
och långa semestrar var anledningen till att man valt att bli lärare (Dinham & Scott, 1998).

Andra studier har hittat fem olika skäl till lärarnas yrkesval. Det första skälet är att läraren
uppskattar arbete med barn och ungdomar. Ofta har läraren upptäckt detta i sin ungdom. Det
andra skälet till lärares yrkesval är att de ser arbetet som ett unikt uppdrag och de har redan i
mycket låg ålder vetat att de vill bli lärare. Det är serviceuppdraget, att hjälpa andra som fått
dem att bli lärare. Vidare finns det lärare, ofta unga, som trivts mycket bra som elev i
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utbildningssektorn och därför efter avslutade studier går vidare till lärarutbildningen. De är
inte intresserade av ett vanligt kontorsarbete och därför väljer de ett yrke som de har god
kännedom om. Precis som Dinham & Scotts studier visade, finns det de som väljer arbetet för
de flexibla arbetstiderna och på grund av det stora antalet semesterdagar. Till sist, finns det
lärare som sökt sig till arbetet på grund av materialistiska orsaker: lön, status och
anställningstrygghet (Troman & Raggl, 2008).

2.7 En förändrad lärarroll
”Skolan och läraryrket har de senaste två-tre decennierna utsatts för så stora förändringar, att
det knappast längre är meningsfullt att tala om skola och lärare på samma sätt som vi gjorde
tidigare.” (Tornberg, 2008, s 251).

En viktig förändring, som kommit att påverka lärarens arbete, är den förändrade synen på
läraren som eleverna har idag. Tidigare var läraren en självklar auktoritet, det kom
automatiskt med att vara lärare. Idag tycks dock lärarna kämpa mer för att kunna ha den
auktoritet som de tidigare fick ”gratis” i och med anställningen (Carlgren & Marton, 2000, s
82-83 ; Landahl, 2006, s 129-131). ”Pedagogens auktoritet vilar inte längre på en fin examen
eller tjänsteanställning. Den måste förtjänas, vilket hänger samman med att skolan inte längre
har monopol på kunskap.”(Normell, 2002a, s 42). Detta upplevs av många nyexaminerade
lärare som ett stort problem, då man tvingas kämpa och lägga mycket energi på att uppnå den
auktoritet som de eftersträvar (Fransson, 2006, s 88-89). Det avvecklade kunskapsmonopolet
har i sin tur medfört att det blivit problematiskt för skolan att bestämma vad eleverna ska lära
sig (Tornberg, 2008, s 259). Eftersom elever tillägnar sig kunskaper utanför skolan uppstår
idag oftare inte det samförstånd mellan lärare och elev som tidigare var så vanligt. De nya
situationerna som uppstår i dagens skola har gjort att diskussionen om lärarens professionella
förhållningssätt diskuteras flitigt. Det har handlat om att läraren försökt i högre grad
medvetliggöra sitt bemötande. En gemensam yrkesetik har här starkt betonats för att särskilja
lärarens privat- och yrkesliv (Ibid, s 41-44).

En annan tydlig förändring i skolan är skiftet från regel- till målstyrning, vilket gett läraren en
ökad frihet men också ett större ansvar för undervisningen och för elevernas lärande (Carlgren
& Marton, 2000, s 82-83). Decentraliseringen i skolan, i synnerhet kommunaliseringen bidrog
mycket till den ökade handlingsfriheten för lärarna (Tornberg, 2008, s 214). Lärarna har blivit
befriade från många måsten men också blivit mer utlämnade i sin arbetssituation (Carlgren &
Marton, 2000, s 82-83).

Stora förändringar ägde rum i skolan under senare delen av 80-talet och i början av 90-talet.
Det har skett en ökad kontroll av lärarens arbete då bland annat utvärderingar och nationella
prov har ökat, vilket handlar om att kontrollera om läraren lyckats förmedla de kunskaper som
denne är ålagd att göra. Detta har gjort att många lärare upplever ökad press att prestera.
Medias ökade bevakning av de svenska skolorna har också bidragit till att lärarna känner sig
pressade. Detta är en följd av den ökade öppenheten i skolan gentemot samhället men också
mot föräldrar. Läraren idag måste vara bra på att kommunicera med allt fler aktörer. (Carlgren
& Marton, 2000, s 106-107) Tidigare var dessa aktörer (skola, samhälle, hem) tämligen
överens om vilka kunskaper som elever skulle tillägna sig i skolan och vilka karaktärsdrag
som skulle stimuleras. I början av 90-talet märktes tydligt hur denna samsyn börjat försvinna
för att ersättas av allt mer skilda uppfattningar och värderingar. Decentraliseringen av skolan,
som inleddes redan på 60-talet, har gjort att skolan och läraren har större handlingsfrihet
vilket de flesta upplevt som positivt. Detta har bidragit till att flera intressegrupper, som till
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exempel föräldrar fått ökat intresse att påverka skolans arbete i samma takt som
handlingsutrymmet för skolan ökat. Denna utveckling har gjort att granskningen av lärarens
arbete ökat och en stark misstro mot skolan uppstått (Kveli, 1994, s 26-30 & 120-121).

Att det skett en stor förändring i skolan beror naturligtvis mycket på den stora
samhällsförändringen i Sverige och i världen. Det handlar om en ökad globalisering, ett
samhälle där media fått en större roll, enorma framsteg inom informationsteknologin men
också en mer heterogen befolkning till följd av stora flyktingströmmar (Normell, 2002a, s 15).
Eftersom elever får information från media samtidigt som de kommer i kontakt med den nya
teknologin ställs det krav på läraren att anpassa sin undervisning efter detta. Många lärare
upplever läroboken som tråkig i jämförelse med medias och till exempel TV:s framställning
vilket gör att läraren försöker göra undervisningen mer attraktiv. Läraren behöver därmed
vara mer kreativ och flexibel, på grund av konkurrensen, för att få elevernas uppmärksamhet
(Hargreaves, 1998, s 92-98).

Tidigare skulle skolan ge en utbildning för industrisamhället men idag ska eleverna tillskansa
sig helt andra kunskaper än vad som behövdes tidigare. I och med att eleverna idag växer upp
i ett informationssamhälle krävs det att eleverna får andra kunskaper i den svenska skolan
(Carlgren & Marton, 2000, s 189-191). Exempel på dessa kunskaper är kritiskt tänkande, att
sortera och värdera information men också är kreativitet och självständighet är viktiga
färdigheter (Kveli, 1994, s 26).

”Vi lever i vad som benämns på olika sätt - ett postindustriellt eller postmodernt eller
kunskapssamhälle. Hur som helst så kännetecknas det bland annat av tillgången på stora
mängder information som är lätt att komma åt. I ett sådant samhälle är skolans uppgift inte
att tillhandahålla information i första hand, snarare att utveckla redskap och kompetenser
för att kunna hantera och värdera information.” (Carlgren & Marton, 2000, s 190)

Förändringstakten i samhällsutvecklingen har gjort att skolan och läraren har en svår uppgift
att lösa i samhället. ”Det är svårt att hålla jämna steg med tillväxten i kunskaper och
teknologi, och balansgången mellan gammalt och nytt, mellan tradition och förnyelse, är inte
lätt.”(Kveli,1994, s 26). Ett resultat av den höga förändringstakten är att skolan ständigt fått
nya direktiv och nya styrdokument vilket gjort att många lärare idag starkt efterfrågar arbetsro
(Normell, 2002a, s 15-17) I och med förändrade kunskapsmål, men också en förändrade syn
på eleven, har lärarens roll blivit mindre av att vara chef för att istället blir mer av en coach
och handledare. Läraren ger mer frihet och makt till eleverna, ett arbetssätt som ställer stora
krav på lärarens samarbetsfärdigheter (Kernell, 2002,s 169-175).

Den förändrade lärarollen, vilket till mångt och mycket är ett resultat av
samhällsförändringen, ställer alltså stora kompetenskrav på läraren (Kveli,1994, s 131-134).
”Lärarrollen kan sägas vara mera svårgripbar och mera komplicerad idag än tidigare.”
(Fransson & Morberg, 2001, s 135). Läraren har fått nya arbetsuppgifter och ökat ansvar
vilket gjort arbetet mer komplext än vad det någonsin varit. Eleverna som kommer till skolan
uppvisar större variation när det gäller miljöbakgrund och skolförutsättningar vilket ställer
enorma krav på läraren som ska individanpassa all undervisning (Kveli,1994, s 131-134).
Kommunaliseringen av skolan bidrog till den ökade segregeringen då kommunens ekonomi
kom påverka lärarens och skolans möjligheter att lyckas med sitt uppdrag. Rika kommuner att
påverkades positivt av att kommunen blev huvudman för skolan medan de fattiga
kommunerna påverkades negativt vilket bidragit till kvalitetsskillnader i skolorna beroende på
i vilken kommun de ligger (Tornberg, 2008, s 216-218). Den nya lärarollen ställer vidare stora
krav på lärarens färdigheter att ständigt utveckla läromiljön. I och med att läraren ansvarar för
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förnya och utveckla verksamheten blir bedömning och utvärdering av skolan och det egna
arbetet allt viktigare (Kveli,1994, s 131-134).

2.7.1 Intensifiering och dess effekter
Läraryrket har förändrats relativt mycket av den kommunalisering av skolan som ägde rum
1991. Förutom de förändringar som beskrevs när det kom till förmåner och lönesättning
förändrades arbetsvillkoren. Sommarlovet förkortades och det kom krav på högre närvaroplikt
i skolan. Den ekonomiska nedgång som drabbade kommunerna i början av 90-talet bidrog
också till att lärarna fick sköta många av de arbetsuppgifter som tidigare var förlagd på annan,
icke-undervisande personal, som till följd av den ekonomiska situationen blivit uppsagda.
Exempel på de nya arbetsuppgifterna var att hålla rent och snyggt i klassrummet. Ledningen
har fått större makt över lärarnas arbetstid vilket också gjort att de har förlagt många
administrativa arbetsuppgifter på lärarna (Tornberg, 2008, s 216-225). Läraren gör helt enkelt
många andras arbeten (Landahl, 2006, s 3). Det har på senare tid framkommit krav från
Lärarnas riksförbund på att staten skall återföras som huvudman för skolan då de menar att
både eleverna och lärarna påverkats negativt av kommunaliseringen (Fjelkner, 2008). Men det
finns även pedagogiska arbetsuppgifter som tillkommit för läraren. Idag sker det en mycket
större integration av elever med speciella behov i de vanliga klasserna. Detta beror på dels
lagstiftningen och skolans styrdokument men också på grund av nedskärningarna i skolan på
grund av den ansträngda ekonomin. Många speciallärare har förlorat sina arbeten vilket gjort
att arbetsbördan ökat på de övriga lärarna (Hargreaves, 1998, s 137-139).

Lärare har under en lång period upplevt en intensifiering i sitt arbete då det ställs allt högre
krav på dem. Intensifieringen har bidragit till en stressigare miljö där många lärare får allt
mindre tid till raster och avkoppling under arbetsdagen. Den stressiga miljön har gjort att
vissa moment i lärarens vardag försummats, till exempel att förkovra sig i sitt ämne och hålla
sig à jour. Det har också gjort att läraren inte hinner planera sina lektioner i den mån de
önskar vilket gjort att undervisningen i allt högre grad vilar på material som läraren själv inte
arbetat fram, till exempel läroböcker. Det alltmer fullspäckade schemat för läraren har i vissa
fall bidragit till sänkt undervisningskvalité men också en kronisk inneboende överbelastning
för lärarna i skolan. Lärarna bidrar dock själva i viss grad till denna överbelastning genom att
frivilligt ta på sig arbetsuppgifter, då många känner att de förväntas göra detta i rollen som
lärare (Hargreaves, 1998, s 130-134). Under senare delen av 90-talet ökade sjukskrivningarna
dramatiskt i Sverige. Lärare är tillsammans med sjuksköterskor en extra utsatt grupp i vårt
samhälle när det kommer till sjukskrivningar, vilket den stressiga arbetssituationen är en av
många orsaker till (Lennartsson, 2007, s 2-4).

”Bland annat har upptagenhet av arbetsfrågor utanför arbetstid (övertid, svårigheter att på
fritiden koppla av från arbetet, samt sömnsvårigheter relaterade till att tankar på jobb håller
en vaken) ökat markant. Även det upplevda handlingsutrymmet (uttryckt i termer av
möjlighet att påverka arbetsbelastningen, uppläggningen och genomförandet av
arbetsuppgifterna) har minskat under 90-talet.” (Lennartsson, 2007, s 3)

Den mentala ohälsa som lärarna känner visar sig då en fjärdel av alla lärare överväger att byta
yrke och att ungefär hälften av alla lärare känner sig konstant stressade i skolan. Efter
avslutade högskolestudier arbetar cirka 80-90 % av alla lärarstudenter som lärare efter ett år. I
genomsnitt har 10-15 % av dessa slutat inom ett år vilket till stor del kan förklaras av att
Sverige inte har något genomarbetat system för att ge stöd och hjälp till nyexaminerade lärare.
Studier visar även att många lärarstudenter mår dåligt och känner stressade över hur
situationen ser ut i skolorna. En av tio lärarstudenter känner sig mycket pressade inför sitt
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framtida arbete (Lennartsson, 2007, s 4,7 & 33-34). Den högra personalomsättning som det
innebär i och med lärarnas ohälsa bidrar till ytterligare stress för de lärare som är kvar på
skolan (Ibid, s 38).Dagens samhälle har en mycket högre tilltro till individen. Tanken om det
gränslösa jaget är stark, även bland lärare, vilket innebär att de har höga förväntningar på sig
själva. Detta kan leda till skuldkänslor då läraren tror att dennes arbete till fullo är avgörande
för elevens lärande. Den höga tilltron till sig själv gör att läraren lätt kan känna sig vara
orsaken till att en elev inte lärt sig mer (Hargreaves, 1998, s 90-92).

Skuldkänslor är något som många lärare bär på och dessa orsakas av flera anledningar.
Känslan uppkommer hos många lärare då de känner att de inte uppfyllt de krav som ställs på
dem och som förväntas att de ska klara av. Andra lärare får en mer depressiv skuldkänsla,
vilket uppkommer då lärarna känner att de svikit eller inte skyddat någon på ett bra sätt. Det
kan handla om att läraren inte följt upp ett misstänkt problem med en elev eller när lärarna
inte har tid att lyssna och sätta sig in i elevernas problem (Hargreaves, 1998, s 155-156). Att
många lärare bär på skuldkänslor beror på: ”…/(1)förpliktelsen att ge omsorg, (2) arbetets
oavslutade karaktär, (3) trycket från resultatansvar och intensifiering och (4) kravet på att
framstå som perfekt.” (Hargreaves, 1998, s 156-157).

2.7.2 Fostransuppdraget
Lärarollen har också förändrats mycket när det kommer till det fostransuppdrag som skolan
har. I det industriella samhället behövde skolan i första hand främja elevernas intellektuella
utveckling. Elevernas emotionella utveckling var inte alls ålagt på skolan som det idag är där
skolan till stor del har ansvar för denna utveckling. Eleven ska lära sig samarbete i skolan och
skolan ska vidare utveckla elevernas sociala kompetens. Det har dock uppkommit kritik mot
att skolan inte tillgodoser dessa krav på emotionell utveckling vilket beror på en allt för stor
fokusering på ämneskunskaper. Denna fokusering leder till att eleven inte hinner arbeta med
sig själv. Många lärare upplever med starkt missnöje att de i sitt arbete får ägna stor del av sin
arbetstid till att vara både kurator och polis (Normell, 2002a, s 18-22 & 41-43).

Samtidigt går det inte att ur ett historiskt perspektiv se att lärarna tvingas ägna allt större del
av sin tid till sociala uppgifter (Landahl, 2006, s 4). Redan på 60-talet framförde lärare kritik
mot att behöva vara ”../biktfader, utredningsman, intygsskrivare, rådgivare, åklagare,
försvarsadvokat och domare” (Landahl, 2006, s 5) Decennierna innan hade läraren tvingats
hålla efter elevernas renlighet och lägga stor vikt på att bekämpa smittsamma sjukdomar
(Ibid, s 185-187). På 90-talet var dock inte detta längre ett problem utan istället började det
komma åsikter om att läraren måste kunna hantera elevers trauman. Benämningen
krispedagogik myntades, som handlade om hur läraren till exempel skulle hantera elever i
sorg men också mobbing. Lärarens krispedagogik sattes på sin spets i samband med
Tsunamikatastrofen 2004 (ibid,196-197). Arbetet med att motverka mobbing i skolan har
också fått allt större plats lärarens arbete. I mitten av 70-talet var debatten nästintill obefintligt
men tog sedan långsamt fart för att i slutet av 80-talet resultera i en mängd litteratur kring hur
mobbing motverkas i skolorna. År 2006 kom dessutom ett förbud mot kränkande behandling i
skolan vilket möjliggjorde att elever kunde stämma skolornas huvudmän vilket gjort att
arbetet att motverka mobbing fortfarande är högprioriterat på skolorna. Idag är mobbing ett
stort problem i skolan dels på grund av dess omfattning men också på grund av dess råhet.
Mobbing har också blivit mer öppen vilket innebär att lärarna i ökad omfattning kommer i
kontakt med den. Samtidigt har kränkningarna på internet ökat (ibid, s 87-91 & 99).
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3 Syftet, frågeställningar och avgränsningar
Vi vill med denna studie analysera lärarnas syn på sitt arbete för att ge en bild av vad som
påverkar deras motivation positivt och negativt. Genom att undersöka detta, hoppas vi också
kunna ge förslag på vilka insatser i gymnasieskolan som sannolikt skulle öka deras
motivation. Vi vill också undersöka de relativt nyexaminerade lärarnas motivation för att dels
jämföra med de erfarna lärarnas motivation, men också för att kunna ge en bild av i vilken
grad de trivs med sitt arbete. Syftet med denna studie är också att undersöka i vilken grad
lärare som arbetat länge inom gymnasieskolan känner sig motiverade samt ge en bild av hur
deras motivation förändrats sedan de anställdes som lärare. Syftet med studien är också att
genom att undersöka lärarnas motivation, få en indikator på hur gymnasieskolan förändrats de
senaste decennierna.

 Vad i lärarollen påverkar de nyexaminerade/erfarna lärarnas motivation positivt
respektive negativt?

 Finns det någon skillnad mellan nyexaminerade- och erfarna gymnasielärares syn på
arbetet och vad de motiveras av, och i så fall vilka?

 Vilka motivationshöjande åtgärder efterfrågas av lärarna?
 I vilken grad känner sig gymnasielärare motiverade i sitt arbete och hur har

motivationen förändrats under deras tid i arbetet?

Av praktiska skäl är den här studien både geografiskt och strukturellt avgränsad. Detta får
konsekvenser för studiens generaliserbarhet, vilket läsaren bör beakta. Våra intervjuer av
lärare har genomförts i två kommuner i Kalmar län samt i två kommuner i Östergötlands län.
Vidare har vi enbart intervjuat lärare i samhällskunskap. Denna studie riktar in sig mot lärare
som arbetat länge inom gymnasieskolan. Vi har valt att definiera länge som ”lärare vilka
arbetat mer än 15 år som lärare och som arbetat verksamt under Lgy70”, det vill säga den
läroplan som gällde på gymnasieskolorna i Sverige mellan 1970-1994. De nyexaminerade
lärarna ska senast ha tagit sin examen 2007 vilket innebär att de maximalt har arbetat tre år
som behöriga lärare. Att det är just gymnasieskolan som står i fokus för undersökningen har
ingen annan förklaring än att författarna till denna uppsats utbildar sig för att i framtiden
arbeta och undervisa där. Samma orsak ligger bakom valet att endast undersöka lärare i
samhällskunskap. Det finns alltså inga andra förklaringar till de avgränsningar som gjorts
vilket läsaren bör vara medveten om.
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4 Metod
Det finns grovt förenklat två förhållningssätt inom vetenskapen varav det positivistiska
förhållningssättet är det ena, vilket delvis har sina rötter i naturvetenskapen. Genom sina
sinnen betraktar forskaren verkligheten och utifrån sina sinnen genereras kunskaper. Syftet
med positivistiska studier är ofta att förklara företeelser. Positivismen lägger stor vikt vid
vetenskapens intersubjektivitetskrav som innebär att olika vetenskapsmän ska kunna få fram
samma resultat utifrån två likadana undersökningar. Positivismens motsats, som ligger nära
humanvetenskaperna, är hermeneutiken. Hermeneutiken är ett förhållningssätt som betonar att
forskaren med sitt förnuft måste tolka de intryck som denne får från sina sinnen. Tolkning är
nödvändigt när det kommer till studier av människan. Syftet med hermeneutiska studier
handlar ofta om att skapa en förståelse, vilket forskaren få genom att tolka människans språk
och handlingar. Tolkningarna är forskarens egna, subjektiva vilket innebär att denne får större
utrymme i en hermeneutisk studie. Ofta kombineras ett hermeneutiskt förhållningssätt med
kvalitativa forskningsmetoder till skillnad från det positivistiska förhållningssättet som i högre
grad kombineras med kvantitativa studier (Patel & Davidsson, 2003, s 26-35).

Denna studie är till viss del inspirerad av ett hermeneutiskt förhållningssätt då de slutsatser
som dras av studien är ett resultat av de tolkningar vi som ”forskare” gjort av verkligheten.
Som läsare bör man vara medveten om detta och förhålla sig kritisk till de resultat som
presenteras. Det innebär också att studiens resultat inte ska betraktas som en absolut sanning.
Eftersom vi inte haft möjlighet att följa våra respondenter under en längre tid, och endast
analysera det som framkommer i studiens intervjuer, kan vi inte påstås göra en hermeneutisk
studie. Istället är studien i högre grad inspirerad av positivismen, då resultatet är grundat på
det respondenterna sagt och inte hur vi som författare tolkat det de sagt eller försökt sätta in
det i något större sammanhang. Vi väljer dock att inte benämna studien som varken renodlat
positivistisk eller hermeneutisk då studien är en tolkande och reflekterande empirisk studie av
lärares uppfattning om motivation.

4.1 Forskningsstrategier
I grundläggande texter om forskningsmetoder hävdas det att det finns tre olika strategier för
forskaren att använda sig av när det gäller hur denne ska förhålla sig mellan teori och empiri.
Deduktivt arbetssätt kännetecknas av att forskaren arbetar utifrån befintliga teorier för att dra
slutsatser av empirin. Utifrån vedertagna teorier utformar forskaren hypoteser som sedan
empiriskt prövas. Det är med andra ord teorin som styr vilken information som forskaren
samlar in (Patel & Davidsson, 2003, s 23-26). En nackdel med det deduktiva arbetssättet är att
inga nya teorier skapas utan att befintliga teorier istället bara falsifieras eller stärks om
forskaren finner stöd i empirin för att teorin är sann (Bryman & Bell, 2005, s 23-25).

Motsatsen till det deduktiva arbetssättet är det induktiva arbetssättet. Forskaren är inte alls
lika styrd av teorin vid insamlandet av data utan istället går denne ut i empirin för att sedan
formulera teorier utifrån det denne sett (Patel & Davidsson, 2003, s 23-26). Den induktivt
arbetande forskaren har alltså inga färdiga teorier som ska följas under processen, utan
forskaren utgår istället helt från vad denne ser i verkligheten. Den induktiva strategin
förknippas mycket starkt med kvalitativt arbete medan det deduktiva arbetssättet främst
används av forskare som arbetar kvantitativt (Bryman & Bell, 2005, 23-25).

Den tredje och sista strategin är abduktion, vilket kan ses som en kombination av induktion
och deduktion. ”Abduktionen innebär att utifrån ett enskilt fall formulera ett hypotetiskt
mönster som kan förklara fallet, dvs. ett förslag till teoretisk djupstruktur.” (Patel &



19

Davidsson, 2003, s 24). Fördelen med att arbeta abduktivt är att forskaren inte blir låst av sitt
arbetsätt, vilket är en risk om denne arbetar renodlat induktivt eller deduktivt (Patel &
Davidsson, 2003,s 24-25).

Vår arbetsmetod påminner mycket om den abduktiva, då vi utgår från en referensram, som är
uppbyggd av vedertagen forskning, innan vi genomför intervjun. Men vårt syfte är inte att
testa några teoriers hållbarhet genom hypotesbeprövning, varför vi inte kan sägas arbeta
deduktivt. Efter att intervjuerna genomförts försöker vi istället förklara empirin utifrån teorier
varpå det kan finnas anledning att komplettera vår referensram med annan forskning, vilket
påminner mer om ett induktivt arbetssätt. Med andra ord kan vår forskningsstrategi bäst
benämnas som abduktiv, då vi varken arbetar renodlat induktivt eller deduktivt.

4.2 Forskningsmetoder
Inom vetenskapen finns det enligt Patel & Davidson två huvudmetoder för att bearbeta den
insamlade informationen från en undersökning (2003, s 109). De olika metoderna går att
kombinera med varandra. Den kvantitativa metoden innebär att forskaren samlar in numeriska
data från verkligheten som används för att bepröva vetenskapliga hypoteser. Metoden handlar
i mångt och mycket om att mäta och räkna. Med hjälp av statistiska analyser kan forskaren
dra slutsatser utifrån de data som de samlat in. Med hjälp av siffror beskriver forskaren
verkligheten, vilket skiljer sig från den kvalitativa forskningen som istället använder sig av
ord (Bryman & Bell, 2005, s 85-105).

Eftersom vårt syfte handlar om att tolka och analysera människor och deras inställning till sitt
arbete krävs det en annan metod än den kvantitativa metoden för att kunna dra de slutsatser
som vi önskar göra. Vårt syfte kan inte besvaras med siffror utan enbart med ord, varifrån vi
kommer att använda oss av den kvalitativa metoden för att bearbeta vårt material.
Respondenternas uppfattning står i centrum till skillnad från vid de kvantitativa metoderna där
det snarare är forskaren och dennes uppfattning som undersöks. Kvalitativ forskning har dock
inte samma ansats att generalisera sina resultat som den kvantitativa forskningen har utan de
resultat som undersökningen genererar är mer kontextuellt beroende (Bryman & Bell, 2005, s
297-328).

Den kvalitativa forskningsmetoden använts för att skaffa djupare kunskap om ett fenomen än
vad som är möjligt med kvantitativa metoder (Patel & Davidsson, 2003, s 118-119 ; Larsen,
2009, s 19-25). Metoden används med fördel då intervjuer gjorts för att undersöka och dra
slutsatser utifrån människors resonemang. Den stora fördelen med den kvalitativa metoden är
att forskaren inte erhåller begränsade svar utan denna istället får helt unika svar som öppnar
för en bredare nyansering av analysen. Baksidan med undersökningsmetoden är dock att de
data som samlas in blir svårtolkade. Dessutom är det ofta mycket tidskrävande att analysera
den data som samlats in jämfört med den kvantitativa undersökningsmetoden (Bryman &
Bell, 2005, s 360-363).

4.3 Datainsamlingsmetoder
Det finns flera olika metoder att samla in information för att få en fråga besvarad (Patel &
Davidsson, 2003, s 63). Eftersom syftet med denna studie är att undersöka lärares motivation
väljer vi bort många av dessa metoder då de inte är förenliga med denna studie. En metod som
hade varit lämplig är enkätundersökningen, som traditionellt sett ofta är mer lämplig vid
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kvantitativa undersökningar då den möjliggör att fler personer kan delta i undersökningen
jämfört med att göra samtalsintervjuer. Enkätundersökningar har vidare fördelen av att ingen
intervjueffekt uppstår, vilket innebär att respondenten känner sig pressad och upplever ett
obehag vilket gör att de svar som denne ger, inte till fullo överensstämmer med personens
verkliga åsikter. Nackdelen med enkätundersökningen är dels att den tenderar till att genera
ett högre bortfall än vad intervjuer ger, men också att forskaren inte har någon möjlighet att
fördjupa sig och ställa följdfrågor till respondenten. Intervju är istället bättre att använda sig
av när forskaren önskar ställa många frågor och dessutom vill ha möjligheten att ställa
följdfrågor (Bryman & Bell, 2005, s 161-167). Intervjun ger väldigt låg grad av
standardiserade svar utan de svar som ges är individuella vilket möjliggör goda
förutsättningar att identifiera hur respondenten ser på sin värld (Patel & Davidsson, 2003, s
77-81). Vid de tillfällen som forskaren vill undersöka hur människor uppfattar sin värld är
intervjuer mycket lämpliga att använda (Esaiasson et al, 2004, 279-281). Därför anser vi att
intervjun är ett självklart metodval för denna studie då studiens syfte dels handlar om hur
lärarna uppfattar sitt arbete men också i vilken grad de uppfattar sig som motiverade. Vår
övertygelse är att en enkätundersökning inte kunnat nå tillräckligt djupt för att vi skulle kunna
erhålla den förståelse som krävs för att uppfylla studiens syfte.

Det är dock viktigt att vara medveten om metodens svagheter innan forskaren går ut och
intervjuar människor. En av intervjuns stora nackdelar är att intervjuaren tenderar att påverka
respondentens svar. Även om forskningen inte kunnat fastställa direkta samband, tyder
mycket på att intervjuarens kön, socioekonomiska status med mera påverkar samtalet och
därmed de svar som respondenten ger (Esaiasson et al, 2004, 261-263). Det viktigaste
forskaren bör göra för att lyckas väl med en intervju är att minimera dennes närvaros
påverkan på respondentens svar. En annan mycket viktig insikt forskaren bör ha innan
intervjuer genomförs är att aldrig visa vad denne själv tycker, varken med ord eller med
kroppsspråk (Larsen, 2009, s 27-28 & 86-88).

4.3.1 Grad av struktur i intervjun
En intervju kan genomföras på många olika sätt. Det är viktigt att graden av struktur bestäms
och anges innan intervjun äger rum (Larsen, 2009, s 83-84). Den ostrukturerade intervjun,
eller den informella intervjun som den också ibland kallas, innebär att forskaren inte på
förhand bestämt några frågor utan endast valt ut övergripande teman för intervjun. Frågorna
formuleras istället under samtalet utifrån intervjuarens tolkning av de svar som respondenten
ger. Det innebär att forskaren kan ställa följdfrågor på de svar som respondenten ger.
Nackdelen med denna intervjumetod är att risken för att forskaren ska påverka respondentens
svar ökar på grund av de följdfrågor som ställs. Den informella intervjun ställer dock högre
krav på intervjuaren som måste hålla samtalet igång genom att komma på frågor under
samtalets gång (Grønmo, 2004). Det är viktigt att intervjuaren låter respondenten tala fritt och
inte försöker styra samtalet för mycket vid den ostrukturerade intervjun (Larsen, 2009, s 83-
84).

Den informella intervjuns motpol är den strukturerade intervjun som innebär att ett
frågeformulär har arbetats fram av forskaren innan tillfället för intervjun. Ordningsföljden för
frågorna är också förutbestämda och respondenten har inte full frihet att svara utan kan
tvingas besvara en fråga med ett förutbestämt svar. Denna metod kräver mer
förberedelsearbete än den ostrukturerade intervjun, men å andra sidan ställs det inte lika höga
krav på forskarens förmåga att föra ett samtal. Det finns dock en risk att svaren som
respondenten ger inte är tillförlitliga då denne inte uppfattar frågorna på ett korrekt sätt.
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Forskaren har ju ingen möjlighet att påverka respondentens uppfattning av en fråga, vilket kan
innebära problem (Grønmo, 2004). Eftersom frågorna är förutbestämda vid den strukturerade
intervjun blir svaren av mer standardiserad art, vilket underlätta jämförelse av olika
respondenters svar (Larsen, 2009, s 83-84).

Vi har valt att använda oss av en så kallad semi-strukturerad intervju vilket kan ses som en
kombination av de tidigare beskrivna intervjumetoderna. Respondenten har då stor frihet att
besvara de frågor som intervjuaren ställer och samtalet är tämligen fritt upplagt, dock har
intervjuaren en intervjuguide. Denna innehåller de frågor och de teman som forskaren önskar
att belysa under intervjun men ordningsföljden är inte förutbestämd. Intervjuaren har
möjlighet att ställa följdfrågor, även frågor som inte finns nedskrivna i intervjuguiden.
Följdfrågor ställs av forskaren då denna anser att denne inte förstått men också om denne
bedömer att respondenten har mer att säga inom ett tema (Bryman & Bell, 2005, 362-377).
Frågorna kan både vara av direkt karaktär (Trivs du med arbetet?), men också av tolkande
karaktär (Menar du att…?). Uppföljningsfrågor får också ställas (Kan du ge exempel på…?),
likaså preciserande frågor (Vad gjorde du då?). Tolkande frågor (Menar du att…?), får
användas men intervjuare måste vara försiktig så denne inte lägger orden i munnen på
respondenten (Esaiasson, 2004, 289-293). När forskaren försöker strukturera upp intervjun
genom att styra in den på nya frågor är det viktigt att avbryta respondenten på ett vänligt sätt.
Att vara intervjuare är en svår roll då denne ”ska vara uppmuntrande och bekräftande utan att
vara dominant.”(Larsen, 2009, s 88).

4.4 Urval
Ett vetenskapligt och korrekt urval är en förutsättning för en studies generaliserbarhet
(Esaiasson et al, 2004, s 170-174 & 191-192). En kvalitativ studie strävar dock inte efter
generaliserbarhet utan istället är de resultat som presenteras mer eller mindre överfarbara till
andra fall. Generaliserbarhet är ett starkt krav inom vetenskapen, men det är inte alltid viktigt
att uppnå hög generaliserbarhet. Ibland kan målet med en studie istället vara att uppnå djup
kunskap i ett enskilt fall, utan att kunskapen måste gälla i andra fall (Larsen, 2009, s 77-79).

Trots att vi avgränsat oss geografiskt och även till gymnasielärare i samhällskunskap med
lång respektive kort arbetslivsfarenhet har vi ingen möjlighet att intervjua samtliga lärare
inom denna population. Vi kommer därför bli tvungna att göra ett urval. För att göra ett urval
måste först en undersöknings population definieras, vilket det inom samhällsvetenskapen ofta
slarvas med (Esaiasson et al, 2004, s 174-176). I vår studie består populationen av
gymnasielärare i ämnet samhällskunskap i fyra kommuner som har en arbetslivserfarenhet
som lärare i över 15 år alternativt mindre än tre år. Utifrån populationen måste sedan ett urval
göras vilket kan vara antingen slumpmässigt eller icke-slumpmässigt. Slumpmässiga urval
görs oftast i samband med kvantitativa undersökningar för att uppnå hög generaliserbarhet
och kännetecknas av att varje analysenhet har lika stor sannolikhet att väljas ut. Ett strategiskt,
icke-slumpmässigt, urval är mer vanligt förekommande i kvalitativa studier (ibid). En vanligt
förekommande åsikt bland kvalitativa forskare är att representativitet inte är speciellt viktigt
vid djupgående intervjuer vilket möjliggör strategiska urval (Bryman & Bell, 2005, s 377-
380).

Med stöd av ovanstående litteratur har vi alltså valt att göra ett strategiskt urval. Vi har gjort
ett så kallat godtyckligt urval, vilket innebär att forskaren väljer intervjuobjekt utifrån sin
egna bedömning med målsättningen att maximera variationen bland respondenterna. (Larsen,
2009, s 77) Även om intervjuobjekten i vår studie uppvisar stora likheter, likheter som varit
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till grund för urvalet, har vi ändå försökt skapa variationen när det gäller övriga egenskaper.
Därför kommer lärarna från både offentliga och privata skolor. De arbetar i olika kommuner
och vi har försökt få en jämn representation mellan könen i vårt urval. För att komma i
kontakt med respondenter har vi tagit kontakt med ämnesansvariga för samhällskunskap på de
olika skolorna och bett om namn som har en arbetslivserfarenhet som stämmer överens med
våra kriterier. Vi har sedan tagit kontakt med de lärare och förvånansvärt få har avböjt att
medverka i intervjuer. Men vi vill återigen påminna läsaren att eftersom vi gjort ett
godtyckligt urval, vilket innebär att urvalet inte alls är representativt för hela populationen,
kan de resultat som förestående studie presenterar inte sägas vara generaliserbara för den
totala populationen.

Det är lämpligt att redovisa, även om det inte är vanligt förekommande, vilka variabler det vill
säga vilka egenskaper som legat till grund för urvalet(Larsen, 2009, s 80). Vi har planerat
göra 10-12 intervjuer. Antalet intervjuer behöver inte vara speciellt många för att ge ett bra
underlag i en studie, ofta blir inte underlaget bättre om en forskare intervjuar 30 stycken
istället för 15. Ofta brukar en ”mättnad” uppstå redan vid 10 intervjuer, vilket innebär att
variationen i de svar som ges från intervjuobjekten inte ökar efter tio intervjuer (Esaiasson et
al, 2004, s 187, 286-287). Därför nöjer vi oss med 10-12 intervjuer för vår studie och vi
strävar efter så jämn könsfördelning som möjligt. Lärarna ska vara behöriga
samhällskunskapslärare och ha undervisat i mindre än tre år eller mer än 15 år. Fördelningen i
antalet intervjuer mellan de erfarna och de relativt oerfarna lärarna har vi försökt att hålla så
jämn som möjligt. Vi har inte tagit någon hänsyn till respondenternas ”andraämne” eftersom
vi inte ansett att vi haft en så pass stor population, och därmed inte ansett oss kunnat välja bort
lärare på grund av att deras andra ämne är överrespresenterat bland respondenterna.

4.4.1 Studiens respondenter
Totalt har 12 personer medverkat i våra intervjuer, varav sex stycken har lång erfarenhet från
lärarjobbet och sex stycken har kort erfarenhet av arbetet. Av de med kort erfarenhet är
könsfördelningen helt jämn till skillnad från lärarna med lång erfarenhet där endast en person
är kvinna vilket är beklagligt. Förklaringen till detta är att det helt enkelt inte fanns fler
kvinnor med så lång arbetslivsfarenhet på de skolor som tillfrågades. Antalet lärare som
avböjt att medverka i studien är endast två stycken, vilket upplevdes positivt av oss
intervjuare. För garantera respondenternas anonymitet kommer vi inte att redovisa vilka
skolor eller vilka kommuner som respondenterna arbetar på. Nio av lärarna arbetar på en
kommunal skola och tre arbetar på en privat skola. Vi har valt att hitta på namn på
respondenterna för att det ska bli mer läsvänligt. För att förtydliga vilka lärare som har lång
arbetslivsfarenhet kommer alla dessa respondenter att tillges ett namn som börjar på L och
alla med kort arbetslivsfarenhet kommer få ett namn som börjat på K. Av våra respondenter
har fem stycken historia som andra ämne, tre har religion vilket är lika många som har
geografi. Två av lärarna har svenska, och ämnena matematik, filosofi och psykologi är
representerade av en lärare var. När det gäller åldern på respondenterna så är alla lärare utom
en av de med kort arbetslivserfarenhet under 30 år. Av de med lång arbetslivserfarenhet är
fyra över 60 år, en är mellan 55-60 år och en är under 50 gammal. För att garantera
respondenternas anonymitet väljer vi att inte redovisa vilken ålder eller vilka andraämnen som
respondenterna har.
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Tabell 4.4 Studiens respondenter

Lång
erfarenhet

År som
lärare

Kort
erfarenhet

År som
lärare

Lasse >30 Karl 3<
Leif 25-30 Karin 3<
Lennart 25-30 Katarina 3<
Lisa 20-25 Kenneth 3<
Ludvig 25-30 Kjell 3<
Lukas >30 Kristina 3<

Tabell 4.5 Könsfördelning

Kort
erfarenhet

Lång
erfarenhet Totalt

Män 3 5 8
Kvinnor 3 1 4
Totalt 6 6 12

4.5 Reliabilitet och validitet
Det finns flera olika definitioner av validitet men en vanlig definition är att en studie har hög
validitet om den undersökt det den avsett att göra. Validitet kan också översättas till om det
studien undersökt är relevant och giltigt utifrån frågeställningen (Larsen, 2007, s 80-81). Det
är svårt att fastställa huruvida en kvalitativ undersökning har hög validitet då det inte går att
formulera ned några regler för hur detta ska kunna säkerställas (Patel & Davidsson, 2003, s
102-104). Vi anser att studien i hög grad är valid då innehållet i begreppet motivation är väl
förankrat. Frågeställningarna handlar om att undersöka respondenternas upplevelser vilket
dock inte behöver överensstämma med forskningens syn på olika begrepp. Det behöver dock
inte vara något validitetsproblem då det är respondenternas uppfattning av motivation är det
som ska vara i centrum för undersökningen.

Reliabilitet handlar om att studien ska kunna göras om och samma slutsatser ska kunna dras
av det insamlade materialet. En studie som har hög reliabilitet kännetecknas av hög
tillförlitlighet vilket är ett resultat av om forskarna varit noggranna och studien uppvisar hög
precision. Genom att låta en annan forskare göra om studien kan det lätt dras slutsatser kring
studiens reliabilitet. Det är dock svårt att undersöka reliabiliteten i samband med kvalitativa
undersökningar(Larsen, 2007, s 80-81). Vi har svårt att tro att andra personer som gjorde om
vår studie skulle komma fram till exakt samma resultat. Det beror på att respondenterna inte
skulle säga exakt samma saker vid en likadan intervju vid ett senare tillfälle då de kan ha nya
insikter eller nya kunskaper vid detta tillfälle. Vidare påverkar intervjuaren respondenten även
om vi inte har någon exakt vetskap om hur just vi har påverkat studiens respondenter. Det är
dock en fördel att vi är två som gjort intervjuer vilket innebär att sannolikheten att vi båda ska
påverka respondenterna exakt likadant är mycket liten. Det finns även en betydlig risk att vi
som ”forskare” gjort olika tolkningar och lägger tonvikt på olika uttalanden vilket gör att
andra forskare inte skulle få exakt samma resultat som vi, vilket innebär att studiens
reliabilitet inte är så hög som hade varit önskvärt. Detta är dock en inneboende svaghet med
vald metod och trots noggrannhet och stor medvetenhet hos oss, så är reliabiliteten låg. Men
detta är något vi får acceptera.
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Att respondenterna i studien inte skulle svarat exakt likadant vid ett annat intervjutillfälle
behöver dock inte innebära låg reliabilitet. Inom kvalitativa studier är det viktigare att lyckas
fånga upp det unika i intervjuobjektet än skapa hög reliabilitet. (Patel & Davidsson, 2003, s
102-104) Innan intervjuerna genomfördes med respondenterna gjordes en provintervju vars
syfte var att förbättra trovärdigheten i denna studie. Genom intervjun fick vi en bild av hur vi
som intervjuare uppfattades samt förbättrades flera frågor för att undvika missförstånd. Vår
uppfattning är att studiens intervjuer blev bättre tack vare att vi gjorde provintervjuer och
därmed bidragit till förbättrad trovärdighet.

4.6 Etiska överväganden
Vetenskapsrådet har tagit fram riktlinjer för hur etiskt korrekt vetenskap ska bedrivas. De har
formulerat fyra krav, varav det första är informationskravet. Detta innebär att forskaren måste
informera personen om att de är med i en undersökning, syftet med denna och att deltagandet
är frivilligt och när som helst kan avbrytas (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav har vi
tillgodosett då vi gett den information, som Vetenskapsrådet rekommendera oss att ge till
personer som medverkar i studien. Vi har varit tydliga i samband med intervjuerna om att det
är frivilligt att medverka i vår studie och att de när som helst kan avbryta.

Det andra kravet är det så kallade samtyckeskravet vilket innebär att de som medverkar i en
studie ska vilja göra detta. Om personen är under 15 år kan målsman behöva tillfrågas
(Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom vi intervjuat vuxna personer, som informerats om
friviligheten i studien kan detta krav anses vara tillgodosett. Det tredje kravet är
konfidentialitetskravet, vilket innebär att forskaren ska göra sitt yttersta för att säkerställa att
de uppgifter som en person lämnar inte kan kopplas till personen(Vetenskapsrådet, 2002).
Även detta krav är tillgodosett då endast vi som forskare vet vilka personer som medverkat i
studien. Respondenternas riktiga namn används aldrig och deras ämnen, ålder, skola, eller
kommun redovisas aldrig i studien. Genom att intervjusvaren anonymiserats anser vi att
konfidentialitetskravet är tillgodosett.

Det sista kravet som Vetenskapsrådet formulerat är nyttjandekravet, vilket handlar om att
informationen som en person ger till forskaren endast får användes för forskningsrelaterade
ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Informationen som vi fått av respondenterna i studien
kommer endast att användas i denna studie och vi har heller ingen avsikt att dela med oss av
de svar som givits till utomstående, förutom det som redovisas i denna studie.

4.7 Studiens genomförande
Efter att vi läst på om hur man bör genomföra en intervju konstruerades en intervjuguide
innehållandes frågor som skulle ställas vid intervjutillfället (bilaga 1). Vi tog kontakt med
ämnesansvariga i samhällskunskap som sedan gav oss förslag på personer vars profil passade
in på undersökningen. Intervjuerna genomfördes under en treveckorsperiod och varade mellan
20-80 minuter med ett genomsnitt på ungefär 35 min. Bandspelare användes då
respondenterna samtyckte till detta vilket gjorde att vi kunde koncentrera oss på att lyssna och
ställa frågor istället för att anteckna svaren. Efter intervjuerna transkriberades intervjuerna och
anonymiserades. När detta tidskrävande arbete var genomfört plockade vi ut de svar som vi
ansåg vara relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar.
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5 Resultatredovisning
I detta kapitel kommer vi att redovisa de svar som respondenterna gett oss i samband med
intervjuerna. Vi har valt att dela in varje avsnitt i olika stycken, där vi alltid börjat med att
redovisa vad lärarna med lång arbetslivserfarenhet sagt.

5.1 Vikten av att vara motiverad
I denna uppsats inledning presenterade vi teorier som pekar på att det är viktigt att ha
motiverade lärare. Detta är något som respondenterna i studien i hög grad verka instämma i. I
gruppen av lärare med lång arbetslivserfarenhet finns åsikten att det är förödande för
undervisningen om läraren är omotiverad. Omotiverade lärare hamnar i högre grad i konflikt
med sina elever vilket är negativt. Det finns även en uppfattning att omotiverade lärare blir
sjukare oftare och trivs sämre på arbetet. De menar också att en omotiverad lärare tappar
färdigheten att veta vad eleverna behöver lära sig, vilket inte heller är bra.

”Sämre undervisning, sämre engagemang hos eleverna. Det skulle bli en sämre skola.
Och mer ledsna lärare.” (Lisa)

”Här måste jag komma in och vara engagerad. Och eleverna är ju enormt känsliga, de
märker om det här bryr sig inte han om, då bryr sig inte de. Man måste brinna.”(Leif)

De yngre lärarna upplever redan idag problem med att vissa lärare är omotiverade. De märker
detta då deras elever klagar på dem för att de ställer krav som inte andra lärare ställer. När de
omotiverade lärarna ställer lägre krav på sina elever uppstår orättvisor i skolan vilket upplevs
som ett stort problem. En dålig och omotiverad lärare först elevernas utbildning och kan
förstöra en människas liv, menar respondenterna. Ett dåligt betyg kan förstöra en elevs liv och
möjligheter för lång tid och respondenterna menar att risken att detta händer ökar om läraren
är omotiverad. Flera av respondenterna med kort arbetserfarenhet är också inne på att lärarnas
bristande motivation förs över på eleverna, och menar att undervisningen då blir lidande. De
tror att elevernas lärande skulle påverkas negativ om läraren var omotiverad.

”Tappar man drivkraften är det kört. Är man hungrig och brinner för något, då märker
eleverna det. Vill man utvecklas själv, så utvecklas eleverna.” (Katarina)

”Och när man träffar eleverna så ser man ju att de är uttråkade.
De förstör ju deras utbildning.” (Kjell)

Analys av vikten av att vara motiverad
Om vi analyserar de svar som redovisats verkar det råda en samstämmighet över att
omotiverade lärare inte kan ses som positivt för varken skolan eller elevernas inlärning. Utgår
vi från Vrooms (1995) teorier så är detta logiskt, eftersom arbetet ses som en ekvation av en
persons förmåga och motivation. Det krävs inte bara att man kan vara en bra lärare, för att
läraren ska göra ett bra arbete, utan läraren måste också vilja göra ett bra arbete. Den bild som
respondenterna ger stämmer vidare väl överens med den forskning som Reyes (1990)
presenterat, som menar att elever med motiverade lärare lär sig bättre och överträffar sig
själva oftare. Det samband som respondenterna ser är att lärarens motivation smittar av sig på
elevernas motivation och att det finns ett samband mellan engagerade lärare och engagerade
elever. Detta är en slutsats som även Reyes (1990) sedan tidigare presenterat. Slutligen visar
en jämförelse mellan de med lång och kort arbetserfarenhet att samtliga tror att omotiverade



26

lärare får negativa konsekvenser för skolan och eleverna. Vi ser inga tydliga skillnader på hur
de olika grupperna ser på problemet.

5.2 Synen på arbetet
När vi intervjuade lärarna var det två arbetsuppgifter som diskuterades flitigt och det var
fostransuppdraget samt arbetet i klassrummet. Andra delar av läraruppdraget diskuterades
också, men inte alls lika mycket, varför dessa redovisas i ett eget avsnitt.

5.2.1 Fostransuppdraget
Respondenternas syn på fostransuppdraget varierar i hög grad mellan de olika lärarna. Vi
börjar med att redovisa svaren från lärarna med lång erfarenhet. Arbetet med fostran ses som
en mycket rolig del av arbetet, ett arbete som blir allt viktigare i och med att de upplever
elevernas behov av fostran större idag än tidigare. Att fostran fått större plats i lärarens arbete
nämner många och orsaken till detta är att föräldrarna lämnat mycket av det ansvar som de
tidigare hade och vilket ses som ett problem då en lärare aldrig kan ersätta en förälder. En
annan respondent är inne på att eleverna är mer egofixerade idag och menar att eleverna inte
verka känna av det givande och tagandet som lärarna själva upplever. Samma person upplever
också eleverna som mer gnälliga idag. Fostransuppdraget gör att en del lärare tvingas lägga
alldeles för mycket krut på att upprätthålla ordning och disciplin i skolan vilket är synd då det
tar fokus från inlärningen. Det polisiära arbetet är den tråkigaste delen av uppdraget upplever
många och att det är svårt då eleverna ofta lärt sig sedan tidigare att gå sin egen väg. Att
arbetet med att fostra eleverna anses dock vara viktigt. Att ibland tvingas ikläda sig rollen
som psykolog eller kurator är dock inte något de trivs bra med.

”Att vi som mentorer ska ta större ansvar för individen och där är vi inne på områden som
vi inte är kompetenta att sköta. Vi är inte kuratorer, vi är inte utbildade psykologer men vi
förväntas ändå stötta elever där egentligen det behövs en helt annan kompetens.” (Lisa)

En av respondenterna som har kort arbetslivserfarenhet tycker att fostransuppdraget är att det
är roligt och viktigt men känner att det ofta glöms bort då fokus läggs på andra delar. Därför
efterfrågas gemensamma satsningar bland lärarna, där man arbetar mer tillsammans med
elevernas fostran då respondenten tror att detta krävs för att man ska lyckas. De andra
respondenterna har en mer negativ syn på fostransuppdraget då det dels är för sent att fostra
en 17-åring, dels att de träffar varje elev för lite för att det ska vara möjligt att fostra eleverna
på ett bra sätt och därför finns åsikten att arbetet istället borde ligga på föräldrarna. Bristande
disciplin bland eleverna är ett mycket stort problem och att mycket onödig tid tvingas läggas
på att tjafsa med eleverna. Åsikten att dagens ungdomar är väldigt egofixerade, som fanns
bland lärarna med lång arbetserfarenhet finns också bland de yngre respondenterna. Arbetet
med att fostra eleverna upplevs som komplext, i synnerhet när eleverna blir myndiga. Det är
dock ett viktigt arbete, i synnerhet då det är viktigt att motverka fördomar.

”Nej det är inte roligt och man jobbar med det väldigt mycket. Fötter på borden, kepsar, snus
under läppen. Hyfs över huvudtaget.”(Karin)

”Fostransuppdraget handlar mer om att skapa en trygg miljö som är inbjudande där man kan
agera som en individ, att prova på att vara vuxen.”(Karl)

Analys av fostransuppdraget
Normell (2002) skriver att fostran tar upp en stor del av lärarnas arbetstid vilket också lärarna
med lång arbetserfarenhet uppger. De säger att fostran tar en allt större plats i deras arbete.



27

Orsaken till detta är, enligt många respondenter att föräldrarna skjuter över ansvar på lärarna.
Lärarna anser dock att de inte kan ersätta en förälder. Tidigare, enligt Normell (2002), så var
det fokus på den intellektuella utvecklingen i skolan och inte på den sociala, som inte alls var
ålagd på skolan. De erfarna respondenterna tvingas lägga allt större fokus på att upprätthålla
ordningen i klassrummet vilket gör att de tappar fokus från inlärningen. Båda grupperna
påpekar att arbetet med fostran är viktigt.

Enligt Normell (2002) så upplever lärarna starkt missnöje med att agerar poliser och kuratorer
i arbetet. Vår tolkning av respondenterna är att det är väldigt individuellt bland lärarna då det
finns lärare med både kort och lång erfarenhet som tycker att det är en positiv del av
uppdraget. Men det framkommer från respondenterna att det är även den tråkigaste delen av
arbetet. Fostransuppdraget är också en del av den nya, förändrade lärarrollen där Kveli (1994)
skriver att kompetenskraven på lärarna är stora vilket märks då en del av respondenterna med
längre arbetserfarenhet påpekar att de har kompetens att vara kuratorer eller psykologer.
Utifrån detta så kan man dra slutsatsen att fostransuppdraget är en uppgift av komplex art för
vilken det krävs en speciell kompetens som lärarna inte besitter.  En respondent med kort
arbetserfarenhet tyckte att arbetet med fostran var positivt och roligt medan övriga
respondenterna från samma grupp var negativt inställda. Detta berör också Fransson &
Moberg (2001) då de skriver att de nya lärarna är besvikna på sitt arbete då de måste agera
ordningsmän. Detta kommer som en stor överraskning då lite tonvikt har lagts på
fostransbiten under utbildningen.

5.2.2 Arbetet i klassrummet
Bland lärarna med lång arbetserfarenhet finns det en dominerande syn på att det bästa med att
vara lärare är elevkontakten där han är med och utvecklar elevernas kunskaper. Det råder inga
tvivel om att lärarna trivs med sin roll i klassrummet. En bra dag på arbetet definieras av flera
som en dag med mycket elevkontakt och att utfallet av lektionerna bli positiva.
Schemabrytande aktiveter ses som ett hinder för att göra ett bra arbete, även om det finns
förståelse för att den typen av aktiviteter också är viktiga. För att lyckas i sin undervisning
betonas empatisk förmåga och att kunna bygga relationer som grundläggande. Utan dessa
färdigheter fungerar ingen undervisning. Under årens lopp har flera lärare upplevt att det finns
strukturella hinder i skolan som gör att arbetet i klassrummet inte bli optimalt. Det har ofta
handlat om att schemaläggningen försvårar undervisningen.

”Det som jag fortfarande tycker är bäst är elevkontakten. Det är ju därför man går in som
lärare. Vi är lite som cirkushästar, man står och klampar och vill in och köra”(Leif)

Det är gensvaret från eleverna i samband de dialoger som förs med dem i klassrummet som
motiverar lärarna med kort arbetserfarenhet i hög grad. Att få vara med när eleven förstår
samband och kopplar ihop saker beskrivs som fräckt och det bästa i arbetet. Motiverade elever
i klassrummet, elever som vill lära sig saker är också starkt motiverande. Det finns dock en
åsikt om att ledningen borde öka kontrollen för att säkerställa kvalitén i undervisningen då
omotiverade lärare kan bedriva dålig undervisning utan påföljder. Bland äldre kollegor finns
åsikten om att undervisningen inte längre står i centrum för lärarens arbete, men detta är inte
något som de yngre lärarna ger uttryck för. Ett problem, som även lärarna med lång
arbetserfarenhet beskrev, är att undervisningstid ofta försvinner vilket gör att arbetsbördan
ökar eftersom lärarna tvingas att arbeta ifatt det som missats. Inställda lektioner är något
utmärkande för de dagar som respondenterna upplever som dåliga dagar.
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”Undervisningen är ju det man trivs bäst med, det är ju därför man blir lärare,
det är ju inte för att rätta prov”(Katarina)

Analys av arbetet i klassrummet
Både lärarna med kort och lång arbetserfarenhet trivs med sina roller i klassrummet. Detta
ligger i linje med det som Dinham (1992) beskriver, då han menar att arbetet i klassrummet är
något som lärarna värdesätter högt. Våra respondenter med lång arbetserfarenhet beskriver att
en bra dag på jobbet är när de har mycket elevkontakt samt positiva utfall av lektioner, vilket
även Dinham (1992) lyfter fram i sin forskning och menar att om elevkontakten är positiv så
påverkar det lärarnas motivation positivt. Enligt Crosswells (2006) kategorisering av lärarna
så tillhör dessa lärare första kategorin av lärare eftersom de beskriver att en bra dag på jobbet
är en dag då de har mycket kontakt med eleverna och då utfallen av lektionerna är positiv.
Bland lärarna med kort arbetserfarenhet så är det dialogerna, undervisningen samt motiverade
elever i klassrummet som de trivs bäst med och som påverkar motivation positivt i hög grad.
Respondenterna med längre arbetserfarenhet framhäver vikten av byggandet av relationer
vilka utgör grunden om läraren ska lyckas med undervisningen. Detta ses även som en viktig
faktor i Crosswell (2006) och Eliott & Crosswell (2001) första lärargrupp, de som ser
relationsbyggande som en viktig del av arbetet vilket också motiverar dem.

Dåliga dagar beskrivs av respondenterna som inställda lektionerna då detta innebär
extraarbete samt ökar arbetsbördan, eftersom det är lärarnas uppgift att se till att eleverna blir
tillgodosedda med vissa kunskaper. För nyexaminerade lärare är det inte ovanligt med 55
arbetstimmar i veckan, enligt Fransson (2006), vilket studiens respondenter också ofta arbetar.
Inställda lektion innebär då merarbete för lärarna som redan känner sig på gränsen till
överbelastade. Det finns dock förståelse från lärarnas sida för de schemabrytande
aktiviteterna. En skillnad som finns mellan de med lång och kort arbetserfarenhet gällande
undervisningen i förhållande till de andra arbetsuppgifterna. De nyexaminerade lärarna tycker
i högre grad att det är undervisningen som står i centrum medan lärare med kortare
arbetserfarenhet inte ger utryck för detta i lika hög grad. En förklaring till detta är att lärare
med kortare arbetserfarenhet inte har jobbat lika länge och därför inte riktigt kan se de
förändringar som har skett. I bakgrunden har vi lyft fram text från Hargreaves (1998) som
beskriver att lärare inte hinner planera sina lektioner som de hade velat och att undervisningen
bygger på material som lärarna inte har tagit fram själva. Detta är något som gruppen med
lärare med längre arbetserfarenhet har märkt av och det finns tecken på att detta påverkat
deras motivation negativt, då de inte trivs med att hålla lektioner med material som de själva
inte arbetat fram. Trots att detta påverkats deras motivation negativt upplevs lärarna i studien
med lång arbetserfarenhet som mycket motiverade vilket de också säger sig vara.

5.2.3 Övriga arbetsuppgifter
Flera av respondenterna med lång arbetserfarenhet upplever att det kollegiala arbetet har ökat
under åren, vilket upplevs positivt. Även kraven på dokumentation har ökat vilket lärarna inte
är helt tillfreds med. Delar av dokumentationen upplevs som nödvändig och andra delar
upplevs som överdrivna och meningslösa. Till följd av den ökade konkurrensen i och med
friskolornas entré i skolvärlden har nya arbetsuppgifter tillkommit. Konkurrensen i sig
upplevs som mycket positiv men inte att lärarna tvingas agera marknadsförare för sin skola.
Idag är läraren en ”pr-gubbe”, vilket inte ingick i läraruppdraget när lärarna med lång
arbetserfarenhet började arbete som lärare. Att arbete med marknadsföringsfrågor och skriva
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och utforma programkataloger upplevs inte som positivt då detta inte var det arbetet som den
en gång utbildade sig för att utföra. De upplever sig som kompetenta för denna typ av arbete.

”Pappersbitarna är inte speciellt roliga, det kan ju ingen tycka, där allting hela tiden ska
dokumenteras i alla lägen och kan man ju undra om det inte kan vara lite väl överdrivet,
det här med dokumentation.”(Lasse)

Bland lärarna med kort arbetserfarenhet upplevs rättning, bedömning och betygsättning som
en mycket tråkig del av arbetet men också en svår del. Speciellt jobbigt är det att som lärare
behöva göra elever besvikna genom att ge dem ett lägre betyg än vad de förväntat sig. Det
kollegiala arbetet upplever lärarna som mycket positivt. Att samarbeta och genomföra projekt
med eleverna tillsammans med andra lärare ses som ett bra sätt att minska arbetsbelastning.
Det kan dock innebära att det krånglar till verksamheten onödigt mycket samtidigt som
integrering av olika ämnen försvårar bedömningen av eleverna. Trots förekomsten av
kollegialt arbete finns uppfattningen att arbetet är för ensamt, vilket upplevs negativt. Inom
arbetslagen utbyts idéer och uppgifter med varandra vilket förbättrar undervisningen. Det
finns en övervägande negativ syn på de administrativa uppgifterna som lärarna är ålagda att
utföra. Det beror på att det tar tid ifrån undervisningen. En respondent skiljer sig dock från
övriga när det gäller synen på de administrativa arbetsuppgifterna.

”Jag är lite av en kontorsråtta också, och tycker det är kul med pappersarbete,
vilket det blir mycket av. Men jag gillar sånt.” (Karin)

Konkurrensen från friskolorna har gjort att de yngre lärarna ofta fått agera marknadsförare åt
sin skola då de varit ute och informerat elever i grundskolan. Eleverna har även kommit och
gjort studiebesök på skolan. Det upplevs inte som de roligare bitarna av lärarjobbet och flera
tycker utvecklingen med ökad konkurrens är negativ. Det är dock inte alla som upplever dessa
arbetsuppgifter som tråkiga. Att sitta i marknadsföringsgrupper och planera och genomföra
olika kampanjer för att locka till sig elever upplevs av en respondent som stimulerande och
positivt.

”Det är jättekul, jätteroligt” (Karin)

Analys av de övriga arbetsuppgifterna
Oavsett arbetserfarenhet upplevs det kollegiala arbetet positivt och lärarna med lång
erfarenhet tycker att utvecklingen med mer kollegialt arbete har varit bra. Bland lärarna med
kort erfarenhet så finns uppfattningen att det är ett bra sätt att minska arbetsbelastningen.
De yngre lärarna tycks dock efterfråga mer kollegialt arbete, vilket kan beror på att deras
sociala behov, vilket tillhör Maslows (1970) tredje nivå, är större. Tidigare var lärarjobbet ett
ensamarbete, vilket både tas upp i bakgrunden och av de erfarna lärarna. Att de mer erfarna
lärarna inte efterfrågar mer arbete kan beror på att de helt enkelt upplevt en stor förbättring
redan. Det kan också vara så att de som sökte sig till lärarjobbet för 20 år sedan var personer
som inte hade ett så stort socialt behov eftersom det var ett arbete som till största del bedrevs
individuellt. Idag ser det annorlunda ut, och det verkar som att de yngre lärarna har större krav
på att lärararbetet i högre grad ska bedrivas kollegialt.

Nästan all dokumentation som ska utföras av lärarna upplevs som negativt. Lärarna anser att
vissa delar av dokumentationen är nödvändig men att mycket av den är helt onödig och
överdriven. De administrativa delarna av jobbet är ett resultat av skolornas försämrade
ekonomi menar Tornberg (2008), då dessa uppgifter var förlagd på icke-undervisande
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personal tidigare. Det finns en risk att de övriga arbetsuppgifterna riskerar att bidra till en allt
stressigare miljö och det har i högsta grad bidragit till den intensifiering av yrket som
Hargreaves (1998) beskriver. Detta skulle kunna leda till att lärarna känner sig mer stressade
och försämrar deras mentala hälsa. Lärare är redan idag tillsammans med sjuksköterskor den
grupp som är mest utsatt när det kommer till sjukskrivningar.

En annan uppgift som har lagts på många av lärarna är arbetet med att marknadsföra skolan
och som de flesta av de intervjuade lärarna upplever negativt. Detta är en följd av
avregleringen av skolmarknaden vilket upplevs mycket positivare av lärarna med lång
erfarenhet. Att arbetet med marknadsföring läggs på lärare kan beror på den dåliga ekonomi
som Tornberg (2008) beskrivit att många skolor har. Skolan har så dålig ekonomi att lärarna
tvingas utföra dessa arbetsuppgifter, vilket lärarna inte anser sig vara kompetenta för. Det
bidrar till ökad arbetsbelastning och försämrad trivsel.

Respondenterna med kort arbetserfarenhet upplever att det är både svårt och jobbigt att
bedöma och betygsätta elever. Detta är inget som de erfarna lärarna nämner i intervjuerna. Att
nyexaminerade upplever just bedömning och betygsättningen som krävande är något som
vilket Paulin (2007) visat i sin avhandling.

5.3 Motivation
Samtliga av respondenterna med lång arbetserfarenhet motiveras av elevernas gensvar och att
få utveckla och förmedla kunskaper. Utbytet med eleverna och att få se hur de utvecklas är
den överlägset största motivationskällan. De menar att de blir motiverade när eleverna tycker
undervisningen är rolig och de vill lära sig mer. Möjligheten att påverka unga personer finner
de mycket motiverande.

”Det ena är när jag kan få eleverna att gå igång på någonting om man säger så. Bli
intresserad av någonting, då blir jag ju själv väldigt motiverad. Och det andra är när de
kommer till mig frågar någonting. Jag behöver inte säga något, utan de kommer till mig.”
(Leif)

När flera av respondenterna med lång arbetserfarenhet ser tillbaka på sitt yrkesliv konstaterar
de att de fortfarande motiveras av samma sak, nämligen av att se eleverna lära sig och se
deras goda resultat. Att arbetet ska vara utmanande är en stark drivkraft för en av
respondenterna och det är det som motiverar. Det har det varit under hela anställningstiden
även om personen upplever att det är andra saker som är utmanande i yrket idag jämfört med
vad det var i mitten på 80-talet. Den fysiska miljön har stor inverkan på motivation i
synnerhet ventilation, lukt, och akustik. För att en av respondenterna ska kunna känna sig
motiverad måste personen i hög grad kunna känna en självrespekt i sitt arbete, vilket sker då
denne kan utföra ett arbete med hög kvalité. Den bekräftelse som respondenterna upplever sig
få av beröm påverkar motivationen mycket likaså, upplevs det sociala utbytet på arbetsplatsen
med kollegor som viktig för att kunna känna sig motiverad.

Trots att skälen till att lärarna med kort arbetserfarenhet blev lärare varierar mycket, skiljer sig
inte deras motivationskällor mycket. De flesta nämner eleverna som sin främsta
motivationskälla, men när det gäller vad de ytterligare motiveras av varierar svaren mer.
Ingen av de med kort arbetserfarenhet upplever sig omotiverad men några av dem uttrycker
tydligare än andra att de är mycket motiverade. De motiveras i hög grad av elevernas gensvar
och lägger stor vikt på de dialoger som uppstår i klassrummet. En av respondenterna



31

motiveras också i hög grad av att se eleverna lära sig saker, men betonar inte ämneskunskaper
lika hårt, utan vill främst att eleverna ska utvecklas som människa. Att utvecklas och hela
tiden komma med nytt och förbättrat material upplevs också som motiverande eftersom det är
viktigt att arbetet är en utmanande. En av respondenterna utrycker tydligt att han drivs av
lönen men säger också att han likt de andra respondenterna motiveras av elever som lär sig, i
synnerhet de som haft svårigheter att erhålla godkända betyg.

”Jag känner mig oerhört motiverad emellanåt.  När man känner att man får härlig
respons tillbaka från eleverna. Då är det roligt. När de tycker de är kul, då tycker
jag också det är kul. Och då blir det roligt alltihop.” (Kristina)

Flera av de yngre respondenterna menar att den fysiska miljön inte påverkar deras motivation
alls så länge det bara är någorlunda rent. Friheten i yrket värdesätts väldigt högt och påverkar
motivationen en mycket. Flera av respondenterna ser beröm som en belöning som påverkar
motivation mycket positivt. Detta gäller allt beröm, från elever, föräldrar, kollegor och
ledning. För en del av respondenterna är kollegorna en mycket viktig motivationskälla och att
ha personer i sin närhet som de kommer bra överens med påverkar deras motivation i mycket
hög grad. En respondent nämner speciellt relationen till ledningen som mycket viktig för att
kunna känna sig motiverad. Personen känner att det är viktigt att ledningen ge mycket stöd för
att hon ska känna sig motiverad.

Analys av motivationen
Av de sex kategorier lärare som Crosswell (2006) fann gör vi bedömningen att samtliga
intervjuade lärare med lång arbetslivserfarenhet tillhör kategori ett vilket innebär att de
motiveras av mötet med eleverna och får stärkt motivation när eleverna lär sig nya saker och
utvecklas. Precis som vi skrev i bakgrunden är det kontakten med eleverna som är det viktiga,
inte lönen. Detta bekräftas också av de motivationshöjande åtgärder som lärarna föreslår,
vilket beskrivs senare i resultatredovisningen. Vi kan dock konstatera att många av åtgärderna
går ut på att få mer tid och möjligheter att vara med eleverna. Bilden av en av respondenterna
förändras dock något när vi tittar på vilka motivationshöjande åtgärder som efterfrågas, då
han vill få mer tid för fostransuppdraget, vilket han tycker är viktigt. Han påminner då mer
om en lärare i tredje kategorin, som motiveras av elever som utvecklas och lär sig nya saker.
Det handlar dock mer om social utveckling än ämnesrelaterad utveckling.

Av lärarna med kort arbetslivserfarenhet hamnar de flesta också i kategori ett, precis som
lärarna med lång arbetslivserfarenhet. Det vi dock kan se är att de med kort
arbetslivserfarenhet som hamnar i denna grupp verkar betona det utbyte som sker muntligt.
Det är den kunskapen som kan uttryckas muntligt och som sker på lektionstid som motiverar
mest. En av respondenterna påminner mycket om de lärare som hamnar i kategori tre, vilket
är de som förvisso också sätter eleven som mycket central för sin motivation men som mer
betonar de sociala sidorna. Det handlar om att se elever utvecklas som människor mer än att
få mer kunskap i ett ämne. En av respondenterna påminner i hög grad om läraren i kategori
fyra, då hon motiveras av utmaningen att hela tiden förbättra sina metoder och sin
undervisning. Precis som Crosswell (2006) beskriver kategori fyra, så utbyter denne
respondent mycket nya idéer och material med sina kollegor, vilket görs för att förbättra sin
egen och andras undervisning.

När det kommer till arbetsmiljöns påverkan på motivationen kan det dras en del slutsatser
utifrån respondenternas svar. För det första har den fysiska arbetsmiljön förbättrats, vilket
beskrivs mer under avsnittet kring den förändrade lärarollen. För det andra visar vårt resultat
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att synen på den fysiska arbetsmiljön skiljer sig mycket mellan lärarna med lång och kort
arbetslivserfarenhet. Yngre lärare motiveras inte av att arbeta i en bra fysisk miljö vilket
lärarna med lång arbetslivserfarenhet gör. Flera lärare beskriver den fysiska miljön som
mindre bra men anser inte att detta påverkar deras motivation. De äldre lärarna som har
erfarenhet av sämre arbetsmiljö historiskt, har alltså en motivation som påverkas av den
fysiska miljön i högre grad än de yngre. Dinham (1992 & 1994) menar att lärare i hög grad
identifierar sig med den fysiska miljön de arbetar i, vilket innebär att lärare som verkar i
dåliga miljöer ofta är sämre motiverade. Utifrån respondenternas svar kan detta samband inte
bekräftas eftersom endast lärarna med lång arbetserfarenhet nämner den fysiska miljön som
en faktor för motivationen, vilket Dinham (1992 & 1994) alltså menar är en mycket stark
faktor.

5.3.1 Motiv bakom yrkesval
Anledningen till att lärarna i vår studie valde att bli lärare varierar mycket. För två av
respondenterna med lång arbetserfarenhet var det en slump att de blev lärare. En av dem fick
ett erbjudande om ett års betald utbildning och den andra började vikariera i väntan på att bli
antagen till en forskarutbildning. En annan respondent hade heller inte som avsikt att bli
gymnasielärare utan blev detta när han gav upp sin karriär inom universitetsvärlden. En av
respondenterna blev lärare tack vare ett starkt ämnesintresse och uppger sig vara väldigt
motiverad i sitt arbete som lärare.

”Egentligen var det lite på ett bananskal, jag arbetade som civilekonom, revisor och
fastighetsmäklaren en fick jag erbjudande att gå lärarhögskolan med lön ett år för det
var brist på lärare i ekonomiska ämnen.” (Lasse)

Bland respondenterna med kort arbetserfarenhet var det vanligast att det starka ämnesintresset
gjorde att de valde att bli lärare. Det fanns dock en person som valde lärarjobbet då denne
kom fram till att det var det enda arbetet personen skulle stå ut med ett helt liv. Slutligen var
det två av respondenterna vars drivkraft att bli lärare låg i att få arbeta med barn och
ungdomar.

”Från början var det självklart, ett sätt att tjäna pengar på mina
intressen samhäll och historia.” (Karl)

Analys av motiven bakom yrkesvalet
Dinham & Scott (1998) visade att många lärare har arbetat inom andra branscher innan de
blev lärare. De yngre lärarna i studien valde i högre grad att bli lärare utan erfarenhet från
andra branscher än vad lärarna med lång arbetserfarenhet gjorde när det valde att bli lärare.
När det gäller de äldre så var det dock annorlunda då hälften arbetat i en annan bransch. Ingen
av de lärarna med kort arbetslivserfarenhet valde yrket i brist på annat, utan valde aktivt att bli
lärare. Tre av lärarna med lång arbetslivserfarenhet hade egentligen inte för avsikt att blir
gymnasielärare vilket de trots allt ändå blev.

Troman & Raggl (2008) har hittat fem olika skäl till varför man väljer att bli lärare. Ingen av
lärarna angav kategori fem som skäl, vilket innebar att de inte sökte arbetet som ett resultat av
den lön och status som de skulle få av att vara lärare. Två av de yngre respondenterna säger
sig sökt till lärarjobbet av Troman & Raggls (2008) första orsak, nämligen på grund av en
vilja att få arbeta med ungdomar. I intervjun menar de att det var självklart att arbeta med



33

ungdomar, den enda svårigheten var att välja var och hur de skulle arbeta med ungdomar. En
annan av de yngre respondenterna skulle kunna ses som den lärare som valde arbetet på grund
av kategori fyra, vilket innebär att de inte är intresserade av ett vanligt kontorsarbete utan
istället valde ett arbete de hade kännedom om. I intervjun beskriver denna person att han helt
enkelt inte kunde komma på något annat arbete än lärarjobbet som han skulle kunna stå ut
med en längre tid. Ingen i studien angav heller orsak som stämde överens med kategori två,
vilket hade inneburit att de ville bli lärare för att de trivdes själva i skolan och därför ville vara
kvar i verksamheten. Inte heller var det någon som såg yrket som ett unikt och speciellt
uppdrag och därför valde yrket. Istället valde tre av de med kort- och en med lång
arbetslivserfarenhet att arbeta som lärare tack vare ett mycket starkt ämnesintresse. De fyra
respondenterna beskrev i intervjuerna ett mycket starkt intresse för ämnet och kände att
läraryrket var deras möjlighet att få arbete inom detta ämne. Ingen av respondenterna nämnde
att lönen hade någon inverkan på beslutet att bli lärare, vilket ligger i linje med Vrooms
(1995) teorier, då han menar att lönen har mycket liten betydelse för människans yrkesval.

5.3.2 Behov som inte tillfredsställs
Flera respondenter med lång arbetserfarenhet menar att det finns nackdelar med läraryrket
vilket gör att de inte känner sig fullt så motiverade som de skulle kunna vara. De tycker inte
att arbetet är utvecklande och de känner sig inte intellektuellt stimulerade av arbetet. Behovet
att få vara kreativ i sitt arbete, tillfredsställs periodvis inte på ett bra sätt av skolan. Några
respondenter har en svag längtan att få arbeta med något annat innan pensionen, men
samtidigt tror de att det blir svårt att helt hålla sig borta från skolan. Att personerna vill arbeta
med något annat beror till största del inte på att det finns behov som inte tillfredsställs i
lärarjobbet, utan att de helt enkelt skulle vilja få nya perspektiv. Behovet av att få vara
utomhus är ett behov som de inte tycker tillgodoses i lärarjobbet, då möjligheten att vara
utomhus är alldels för liten.

”Lärarjobbet är rätt speciellt, det ska rätt mycket för en att lämna det. När det väl ställde
sig på sin spets så valde jag att stanna.” (Leif)

Av lärarna med kort arbetserfarenhet nämns att det finns få karriärmöjligheter för lärare,
vilket efterfrågas då det behovet inte tillfredsställs. Vill en lärare avancera så finns det nästan
bara rektorsjobb att söka, vilket är ett arbete som inte intresserar. Det sociala behovet är något
som två av respondenterna upplever att arbetet inte tillgodoser fullt ut då arbetet upplevs som
alldeles för individuellt. Det är för lite samarbete mellan kollegor, vilket ofta beror på
schematekniska orsaker. Ingen av de yngre respondenterna tror att de kommer arbeta som
lärare resten av livet men få anger att detta beror på att lärarjobbet inte kan tillgodo alla deras
arbetsrelaterade behov. En respondent läser redan nu vid sidan av för att i framtiden kunna
byta bransch.

”Den enda gången man träffar sina kollegor är när det är utvärderingar
eller det är något som har hänt.” (Kenneth)

Analys av de behov som inte tillfredsställs
Utifrån Maslows teori om behovshierarkin drar Eriksson-Zetterquist & Kalling & Styhre
(2006) slutsatsen att det är viktigt att alla behov tillgodoses av arbetsgivaren för att inte en
brist ska uppstå, vilket gör att den anställde trivs sämre. Bland lärarna med lång
arbetserfarenhet finns det flera som kan tänka sig arbeta med annat de sista åren innan
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pensioneringen men detta beror inte som vi ser det på grund av något behov som inte
tillgodoses utan enbart för att de är nyfikna på andra verksamheter. Däremot tycks det som två
av lärarna inte känner att deras arbetsuppgifter stimulerar dem tillräckligt, vilket enligt
Herzberg (1993) är en av de faktorer som påverkar individens motivation mest.
Prestationsteorin lägger ännu större vikt vid detta och menar att många människor drivs av att
kunna utföra mer utmanade uppgifter som kräver mer av individen. Prestationsbehovet är
mycket individuellt men utifrån två av respondenternas svar kan det misstänkas att deras
behov är tämligen stort. När det gäller de behov som lärare med lång arbetserfarenhet inte får
tillgodosedda tycks det inte påverka deras motivation nämnvärt, då de trivs med arbetet och
känner sig motiverade i dagsläget.

Lärarna med kort arbetserfarenhet nämner behov som Herzberg (1993) menar är hygien- och
motivationsfaktorer. Ingen av lärarna i denna grupp tror att de kommer att arbeta som lärare
hela livet, vilket kan ses som ett resultat av att de behov som de har inte tillfredsställs genom
yrket. Lärarna med kort arbetserfarenhet nämner inte brister i den intellektuella utmaningen
vilket de med lång arbetserfarenhet gjorde, utan istället är det bristen på social
tillfredsställelse som nämns, vilket av Herzberg (1993) ses som en hygienfaktor. Utifrån
prestationsteorin är detta, behov av kontakt och samhörighet ett av människans tre
grundbehov. Utifrån Herzberg (1993) skulle bristen på samarbete leda till minskad motivation
medan mycket kollegialt samarbete inte skulle leda till att de blev mer motiverade. En
respondent tar upp bristen på karriärmöjligheter i lärarjobbet, vilket av Herzberg(1993) ses
som något som kan påverka motivationen både positivt och negativt. Respondenten känner sig
dock väldigt motiverad varpå detta bristbehov inte kan vara så stort, om vi ser på det utifrån
Herzbergs (1993) teorier. Detta är egentligen ett genomgående resonemang som kan tillämpas
på alla lärare utom en av respondenterna, som studerar vid sidan om då han känner att hans
sociala behov inte tillgodoses i lärarjobbet.

Till sist kan en iakttagelse göras och det är att ingen av respondenterna nämner att deras
behov av monetära belöningar inte tillgodoses. Detta är anmärkningsvärt då nästan alla tycker
att den lön som lärare idag har är alldeles för låg. Det visar dock att deras grundbehov av
prestationer inte alls är så resultatbaserat som Eriksson-Zetterquist (2006) med flera beskriver
i bakgrunden. De tar bland annat upp affärsmän som personer med stort prestationsbehov,
men med dessa verkar inte respondenterna har så mycket gemensamt. De behov som
respondenterna inte tycks få tillgodosedda är behov som Maslow (1970) placerade högt upp i
sin behovshierarki. Det handlar som tidigare nämnts av den tredje nivåns behov, vilket till stor
del handlar om att känna samhörighet. Respondenternas svar ger också indikationer på att
självhävdelsebehoven inte tillgodoses fullt ut av lärarjobbet. Det upplevs inte speciellt
statusfullt att vara lärare och behovet att göra karriär kan ses som ett sätt att uppfylla behovet
av att vara framgångsrik vilket är kopplat till vad Maslow (1970) kallade för
självhävdelsebehov.

5.3.3 Efterfrågade motivationshöjande åtgärder
Trots att det finns en tydlig samsyn om att lönen är för låg bland lärarna med lång
arbetserfarenhet är det ingen som föreslår höjda löner för att de ska känna högre motivation.
Förslag om höjda löner på ca 10 000 kr i månaden ges, men få tror att det skulle leda till mer
motiverade lärare. Flere respondenter i studien tycker undervisningen i klassrummet är
roligare och mer stimulerande än de administrativa arbetsuppgifterna. De önskar därför att
läraryrket blev mindre av ett skrivjobb då den tiden istället skulle läggas på elevernas
inlärning. Tiden vill de lägga på främst inlärning men också på fostran. Den äldsta av alla
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lärare som medverkat i studien känner att åldern börjar ta ut sin rätt, vilket gör att han
upplever lektionsarbetet som mycket slitsamt. Han skulle därför vilja arbete mer som mentor
åt nya lärare de sista åren före pension.

”Lokalt skulle jag vilja att man fick mer tid med eleverna, tänker på fostransrollen,
att det finns tid till det.” (Leif)

En efterfrågad åtgärd är att få mer tid för egen reflektion som inte hinns med idag då det nu
handlar om att överleva dagen. Det handlar främst om att få mer tid att reflektera över hur ett
ämne, eller program kan utvecklas. Flera respondenter med lång arbetserfarenhet upplever att
de idag inte får någon arbetsro och önskar därför att få ett eget arbetsrum för att kunna vara
mer avskilda från sina kollegor. Flera lärare upplever schemaläggningen som ett hinder i
deras undervisning och efterfrågar därför att detta görs med utgångspunkt från elevernas
lärande. Att förlägga en teoretisk lektion till exempel en fredagseftermiddag försvårar det
pedagogiska arbete, Flera av lärarna med lång arbetslivsfarenhet, menar att det har skett stora
förändringar i skolan. De önskar därför att de reformer som rör skolan blir mer bestående, så
att lärarna vet hur verksamheten ska se ut i framtiden. Dagens situation, där en ny och oviss
gymnasiereform står för dörren, upplevs som krävande.

Flera av respondenterna upplever sig mer styrda idag än tidigare och vill därför att lärarna ska
styras mindre, vilket skulle göra dem mer motiverade och få dem att trivas bättre. De vill ha
större ansvar då det är de som är professionella. Den minskade friheten har försvårat
möjligheterna att vara kreativ, något som är viktigt för att kunna göra ett bra arbete, vilket i
sig ses som en förutsättning för att kunna trivas och motiveras av arbetet. Till sist finns det
respondenter som trivdes mycket bättre med tarifflönerna och som därför vill att den
individuella lönesättningen slopas.

”Jag tror inte alls på kontrollerandet från klåfingriga politiker och skolledare.” (Lukas)

Bland lärarna med kort arbetserfarenhet är det några som skulle trivas bättre och känna högre
grad av motivation om man fick fokusera mer på undervisningen och agera mindre psykolog
och kurator, då detta inte är arbetsuppgifter som de trivs med. När det gäller
kompetensutvecklingen finns det ett litet missnöje bland några av respondenterna vilket skulle
kunna åtgärdas om det blev en friare form där ledningen uppmuntrar lärarna att lära sig av
varandra. Det skulle kunna vara att lärare träffades i sitt ämne och diskuterade saker. Mer
resurser till skolan efterfrågas i hög grad, då några vill kunna ge eleverna riktiga böcker som
är moderna och inte trasiga vilket skulle skicka ut signaler om att skolarbetet är viktigt. Mer
resurser skulle också kunna leda till fler specialpedagoger vilka skulle kunna hjälpa elever
med speciella behov. En av de yngre respondenterna tyngs ned av uppdraget att hjälpa dem,
och känner att den hjälp som ges är bristfällig. Fler specialpedagoger skulle leda till att lärarna
i högre grad skulle kunna fokusera på övriga elever. Mer resurser skulle också kunna
användas till att skaffa nya tekniska hjälpmedel till skolan. Om detta gjordes skulle flera
respondenter känna högre motivation då tekniken på dagens skolor gör dem frustrerade vilket
minskar deras arbetsglädje. Det råder dock delade meningar om investeringar i teknik är det
som verkligen behövs. Fler lärare föreslås då det är stor skillnad att undervisa i en klass med
20 elever respektive en klass med 30 elever. Små grupper leder till att elever lär sig mer vilket
ökar lärarnas trivsel och motivation.

”Vi behöver inte mer datorer, inte smartboards, det vi behöver är mindre klasser.” (Kjell)
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Vidare önskas det att lärarkåren ska få mer att säga till om när det gäller styrningen över
skolan. Det upplevs mycket frustrerande att folk talar om och bestämmer hur lärarna ska sköta
arbetet, personer som inte har den insikt i skolan som lärarna har. Skolledningen är inte alltid
bra på att hand om sin personal. Det arrangerade fester och andra aktiviteter vilket tros leda
till en mer sammansvetsad arbetsstyrka vilket skulle göra lärarna mer motiverade.

”Mer sådana aktiviteter, för personalen tillsammans. Det behöver ju inte vara en
Ålandskryssning men någonting åtminstone så man svetsar ihop arbetsstyrkan.
Det har man ju nästan överallt.” (Kenneth)

Analys av de efterfrågade motivationshöjande åtgärderna
Oavsett längden på arbetserfarenheten så vill lärarna att mer tid läggs på undervisning på
bekostnad av andra arbetsuppgifter. Eftersom undervisningen och kontakten med eleverna har
stor betydelse för lärarnas motivation rör många av de åtgärder som efterfrågas
undervisningen. Det handlar om allt från att få mer tid till att undervisa till att göra det på
bättre tider och få bättre och mer moderna hjälpmedel för att bedriva den. Hargreaves (1998)
menar att den stora teknologiutvecklingen har gjort att många lärare känner att deras
undervisning måste bli roligare och mer attraktiv för att fånga elevernas intresse. För detta
krävs modern teknik, vilket efterfrågas av flera lärare, i synnerhet de med kort
arbetserfarenhet. Att de efterfrågar detta kan alltså beror på de ökade kraven som eleverna
har, vilket alltså är ett resultat av den teknologiska utvecklingen. Utifrån de åtgärder som
föreslås av respondenterna stärks bilden av att många lärare tillhör Crosswells (2006) första
kategori av lärare, vilket är de som motiveras av kontakten med eleverna och deras
utveckling. Förslagen som ges går ut på att få träffa eleverna mer och för att förbättra deras
möjligheter till lärande. Detta är de åtgärder som alltså ska göra lärarna motiverade vilket
tydligt visar stark tillhörighet med Crosswells (2006) första kategori. Dinham (1992 & 1994)
menar att arbetet i klassrummet värdesätts mycket högt av lärare vilket respondenternas svar
tydligt visar eftersom så många åtgärder går ut på att få bättre och mer undervisning.

Den lärare som önskade mer tid för att lägga på fostran upplever idag att detta inte hinns med,
vilket också Normells (2002) studier visar. Normell (2002) menar att det emotionella arbetet
med eleverna ofta prioriteras bort till förmån för ämnesundervisning. Lärare som vill få mer
tid på fostran, är den lärare som mest påminner om läraren i Crosswells (2006) tredje kategori,
vilket är lärare som betonar att tillgodose elevernas sociala behov. Bland lärarna med lång
arbetserfarenhet efterfrågas en lägre förändringstakt då nya direktiv och läroplaner avlöser
varandra för snabbt. Att detta efterfrågas av lärare beskrevs av Normell (2002) i
bakgrundskapitlet.

Normells (2002) studier visar att lärarnas arbetsmiljö har blivit sämre, både den fysiska men
också den psykiska där det framförallt märks en ökad arbetsbelastning. Av respondenternas
svar verkar denna utvecklingen antingen inte stämma överens med respondenternas
verklighet, alternativt så påverkar detta inte motivationen. Åtgärderna som efterfrågas rör i
väldigt liten grad den fysiska arbetsmiljön och det är egentligen bara en respondent som
föreslår åtgärder med syfte att minska arbetsbelastningen. Både lärarna med lång och kort
arbetserfarenhet känner sig styrda och efterfrågar ökad handlingsfrihet. De äldre lärarna
efterfrågar det dock i mycket högre grad vilket kan bero på att de upplevt perioder av högre
frihet under sina tidigare år som lärare. Respondenterna menar nämligen att friheten och
kontrollen har ökat under åren i skolan.

Flera lärare har i intervjuerna berättat att lönen är det sämsta med lärarjobbet, men trots detta
förelås inte höjda löner av speciellt många. De lärare som förelår detta tror inte att det skulle
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göra dem mer motiverade, vilket gör att det inte kan ses som en motivationshöjande faktor.
Detta påminner mycket om Herzbergs (1993) teorier kring lönen. Han menade att lönen inte
hade så stor betydelse för anställdas motivation. Det kan förklara varför höjda löner inte
efterfrågas i så hög grad.

5.4 Belöningar
Detta avsnitt kommer att delas in i två olika kategorier som vi upprättat utifrån de belöningar
som respondenterna uppger att de får i arbetet. Det handlar om monetära belöningar och icke-
monetära belöningar.

5.4.1 Icke-monetära belöningar
Respondenterna i studien har i våra intervjuer berättat om vad de anser att de får för
belöningar i sitt arbete. Bland lärarna med lång arbetserfarenhet finns det dem som ser den
personliga utvecklingen som en större belöning än själva lönen och som därför skulle fortsätta
arbete även om de blev ekonomiskt oberoende. Att få arbeta i skolan är att arbete i en social
gemenskap men framförallt att befinna sig i en intellektuell miljö, vilket ses som en belöning.
Som lärare finns ett flertal längre ledigheter som till exempel sommarlovet, vilket ses som en
nödvändig och bra belöning i arbetet. Med tanke på arbetsinsatsen är det nödvändigt med
perioder av återhämtning. Beröm och erkännande är andra belöningar som fås som lärare, där
eleverna upplevs som bättre på att ge beröm än kollegor. Berömmet från eleverna kommer
oftast i samband med utvärderingar av kurser. Flera av respondenterna med lång
arbetserfarenhet tycker att beröm är viktigt för att känna trivsel och för att vara motiverad. Det
krävs inte mycket, men korta positiva kommentarer från elever anses vara jätteviktigt men
också från skolledning och föräldrar. En ledning som i hög grad berömmer personalen
upplevs positivt.

”Att man får ett leende från någon eller att man får någon kommentar från någon
att man har gjort nåt bra.” (Lukas)

Karl som har kort arbetserfarenhet av lärarjobbet säger sig inte motiveras i någon hög grad av
sin lön. Han anser att det finns andra belöningar som istället får honom att känna hans
motiverad i sitt arbete nämligen ”.../att ingå i en produktiv och intellektuell miljö, det är den
stora belöningen.” Att ständigt utvecklas i sitt arbete och att arbetet varieras i hög grad vilket
gör att ingen vecka är den andra lik, ses vidare som en belöning av flera respondenter. Arbeta
och umgås med trevliga kollegor är också en belöning, vilka också ger beröm. Beröm ger
också ledning och elever ger, något som många av respondenterna ser som en viktig belöning
och som påverkar motivation och trivsel i mycket hög grad. Det råder delade meningar om det
är berömmet från elever, kollegor eller ledningen som påverkar motivationen mest. Den
belöning som de flesta av respondenterna med kort arbetserfarenhet nämner och som värderas
högst, är den belöning som de känner sig få när elever lär sig saker, när de tycker det är roligt
och förstår olika saker.

”Man vill inte hamna i en position där man bli för populär och man inte vågar säga ifrån” (Kjell)

”När eleverna säger, tack för en bra lektion, eller tack för att du har koll på saker och ting.
Man får sådana mail ibland som betyder mycket. Händer varje vecka, små belöningar.
Men man hade önskat att det syntes i lönekuvertet.” (Karin)
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Bland lärarna med lång arbetserfarenhet känner alla en jämvikt mellan vad som ges och fås
tillbaka av arbetet. Det är dock svårt att resonera kring vad de får tillbaka i sitt arbete då den
omedelbara responsen ofta uteblir. Det kan dröja flera år innan de känner att de få någon
respons tillbaka för sitt arbete. En av respondenterna känner att glädjen minskat på arbetet och
att arbetet ger tillbaka mindre och mindre för varje år som går. Av respondenterna med kort
arbetserfarenhet är den en som anser sig få tillbaka mer av arbetet än vad denne ger, och detta
trots den dåliga lön som personen anser sig ha vilket förklaras av att de icke-monetära
belöningarna i arbetet. En av respondenterna lägger stor vikt vid att få arbeta i en social
gemenskap och känner att arbetet är alldeles för individualistiskt idag, vilket gör att personen
inte känner den balans mellan vad som ges och fås i arbetet. De flesta av respondenterna
tycker dock att det finns en klar balans.

Analys av icke-monetära belöningar
Av de icke-monetära belöningar som lärarna uppger sig få i studien uppger många, oavsett
arbetserfarenhet, beröm som viktigt då det både bekräftar dem och det dem att känna sig
uppskattade. Detta är något som Dinham (1992 & 1994) menar är mycket avgörande för
huruvida en lärare känner sig motiverade. Dinham (1992 & 1994) menar att nyexaminerade
lärare i högre grad lägger vikt på relationen till sin ledning vilket kan ligga i linje med det
respondenterna säger då värdesätter ledningens beröm högre än vad lärarna med lång
arbetserfarenhet gör som istället värdesätter berömmet från eleverna.

Jämför vi vidare de belöningar som de med lång och kort arbetserfarenhet upplever sig få i
arbetet finns det inte speciellt stora skillnader. En skillnad är dock att de med kort
arbetserfarenhet ser det som en belöning att se hur eleverna lär sig och utvecklas. I senare
delar av resultatredovisningen visar vi att det dock är något som både de med kort och lång
arbetserfarenhet motiveras av i hög grad. Att de nyexaminerade lärarna ser det mer som en
belöning har vi ingen förklaring till. Dinham (1992 & 1994) menar dock att arbetet med
eleverna i klassrummet värdesätts mycket högt av lärarna och påverkar motivationen väldigt
mycket vilket vårt resultat också pekar på. Detta beskrivs också av Crosswell (2006), vars ena
kategori består av lärare vars motivationskälla ligger i elevers lärande och utveckling. Den
respondent som kände att arbetet var för individualistiskt och därför inte kände en jämvikt
mellan vad denne ger och får tillbaka påminner mer om Crosswells (2006) sjätte kategori,
som betonar de sociala utbytena och som starkt motiveras av att integreras med sin omvärld.

Att anställda söker jämvikt mellan sina insatser och de belöningar som fås av att arbeta är
mycket centralt i Vrooms (1995) förväntningsteori. Av respondenternas svar märks tydligt att
de flesta lärarna, oavsett arbetserfarenhet, känner en jämvikt vilket utifrån Vrooms (1995)
teori kan förklara att de i så hög grad känner sig motiverade, vilket de uttryckt sig för att vara
i intervjuerna. En av de yngre lärarna känner en obalans i positiv bemärkelse då han känner att
han får tillbaka mer än vad som ges, vilket skulle utifrån Vrooms (1995) teori leda till att
personen försöker anstränga sig ytterligare för att göra ett bättre arbete. Personen borde också
känna sig väldigt motiverad av situationen, vilket han också uttrycker. Det är dock en av de
yngre lärarna som känner en negativ obalans vilket beror på att denne värdesätter vad Maslow
(1970) betecknade som kärleksbehov, mycket högt. Utifrån Vroom (1995) borde bristen på
jämvikt som personen känner leda till minskad motivation, vilket skulle kunna vara fallet.
Personen utbildar sig nämligen vid sidan av lärarjobbet för att i framtiden kunna arbete i en
annan bransch. Dinham (1992 & 1994) menar att lärares arbetsmotivation påverkas mycket av
uppmuntran, beröm med mera, vilket kommer från personer i lärarens omgivning. En lärare
som känner att denne inte har så stort utbyte med kollegor och ledning känner sig därför
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omotiverad, vilket kan förklara att personen planerar byta bransch. Uppfattningen bland
nästan samtliga lärare, dock i synnerhet bland de med lång arbetserfarenhet är att lönen är
alldeles för dålig. Men trots detta uppger de att de känner en balans mellan vad de ger och får
tillbaka i arbetet. Det tyder på att de icke-monetära belöningarna är stora och att de dessutom
värderas högt. Det kan också vara ett resultat av det som Herzberg (1993) menar, nämligen att
lönen inte alls är central för anställdas motivation.

5.4.2 Monetära belöningar
Den monetära belöning som lärarna uteslutande pratar om är lönen, vilken med tanke på den
långa utbildningen upplevs som väldigt låg av respondenterna med lång arbetserfarenhet.
Utifrån det ekonomiska perspektivet ses lärarjobbet som en riktig nitlott. En rimlig lönenivå
borde ligga ungefär 10 000 kr högre än dagens nivå. Ludvig kallar lönedagen för ”den
månatliga förolämpningen”. Lärarna med lång arbetslivserfarenhet jämför också sin lön
internationellt och även historiskt och finner att de halkat efter vilket gör respondenterna både
sura och frustrerade. Detta känns extra tungt med tanke på att lärarna har gett upp mycket när
det gäller arbetstiderna för att få en högre lön. En högre lön skulle innebära att de som önskar
gå ned i arbetstid för att minska arbetsbelastningen skulle ha råd att göra det.

”Det är ju inte bara att den ska ned i min plånbok, för jag har så jag överlever dagen,
det är inte det. Men det handlar ju också om en signal som man sänder ut till andra hur
viktigt jobbet är. Sätter man en ganska låg nivå, som man gör idag,
då sänder man ut att detta är inget viktigt jobb”(Leif)

Få av respondenterna tror att de skulle arbete bättre eller få ökad motivation om lönen ökade
men trots detta efterfrågas högre lön. Det rådet stor enighet kring att lönen inte haft någon
större betydelse för valet att bli lärare. Två respondenter sticker ut från övriga då de tror att
prestationerna skulle förbättras med högre lön, då de skulle känna sig sporrade att visa att de
är värda den nya lönen.

”Jag har aldrig motiverats av lönen. Girighet är inte min drivkraft. Det bästa i livet är gratis,
men har man barn behöver man pengar också. Att se hur hantverkare, personer utan
utbildning går förbi en i lön, det är förödmjukande tycker jag.” (Lennart)

När det kommer till den stora förändring som ägde rum 1996 när den individuella
lönesättningen infördes finns åsikten om att detta var positivt. Det råder dock ingen enighet då
det finns några som tyckte det var bättre med tarifflöner eftersom det idag finns en
avundssjuka bland lärarna då en del kollegor haft bättre löneutveckling än andra. Den
individuella lönesättningen skickar ut signaler som kan innebära försämrad motivation. En
liten löneökning tolkas som att ledningen inte tycker att den anställde gör ett bra arbete, vilket
påverkar både trivsel och motivation negativt.

Bland lärarna med kort arbetserfarenhet finns även den negativa synen på lärarlönen som
återfanns bland lärarna med lång arbetserfarenhet. Den låga lönen skapar frustration då de har
lång utbildning och sedan ser hur yrkesgrupper utan akademisk utbildning kan tjäna mycket
mer än vad de gör. Detta gör att flera känner att de inte fått betalt för deras slit under
studietiden. Lärarna med kort arbetslivserfarenhet har dock inte lika negativ syn på sin
nuvarande lön som de med lång arbetslivserfarenhet har då de fått mycket mer i plånboken
om de jämför mot vad de hade under studietiden. Det är inte ingångslönen som är det dåliga,
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utan löneutvecklingen. Att behöva byta arbetsplats regelbundet för att kunna förbättra
löneutvecklingen upplevs som frustrerande.

”Lönen är patetiskt dålig, vad motsvarar andra akademiska utbildningar som ligger på
samma längd, så är vi kraftigt underbetalda.” (Karl)

”Jag gick från student till att dubbla min inkomst och jag jobbar 75 %,
på så vis är det helt suveränt.” (Kjell)

Nästan alla av respondenterna med kort arbetslivserfarenhet menar att lönen inte har speciellt
stor inverkan på motivationen, men trots detta vill de få den lön som de tycker att de förtjänar.
De tror inte heller att eleverna skulle märka någon skillnad i undervisningen om lönerna
höjdes eftersom lärarna upplever att de redan idag gör sitt bästa. En respondent betonar lönen
som den viktigaste belöningen för sitt arbete och som också betonar dess stora betydelse för
sin motivation. Personen tror också att lärare skulle göra större uppoffringar om de fick bättre
betalt.

”Man blir inte rik som lärare, inte på pengar i alla fall”(Kenneth)

”Däremot om man kände att man fick något för det, att man inte känner att blir blåst hela
tiden, då kommer det att påverka humöret och massa andra saker.” (Kjell)

Analys av monetära belöningar
Herzbergs (1993) slutsatser av att ha studerat anställdas motivation under många år var att
lönen endast kunde påverka en persons motivation negativt och aldrig positivt i och med att
han klassificerade lönen som en hygienfaktor. Det skulle innebära att en hög lön inte innebär
att motivationen förbättras, men en låg lön innebär försämrad motivation. Detta är något som
stämmer ganska väl överens med vad respondenterna i studien säger. Bland lärarna med kort
arbetslivserfarenhet är det endast en person och bland respondenterna med lång
arbetserfarenhet är det två som menar att lönen har stor betydelse för motivationen och att de
skulle göra ett bättre arbete med högre lön. Trions åsikter stämmer inte överens med
Herzbergs (1993) teori, men utifrån Vrooms (1995) förväntningsteori är det ett rimligt
resonemang. En anställd strävar alltid efter jämvikt mellan vad denne ger och får tillbaka i
arbetet. En högre lön ger mer tillbaka till den anställde än tidigare vilket skulle förbättra den
anställdes insatser och den jämvikt som skapas leder enligt Vroom (1995) till högre
motivation. Vroom (1995) menar vidare att lönen inte har speciellt stor betydelse för valet av
arbete för personer. Ingen av respondenterna uttrycker heller att lönen hade någon betydelse
för yrkesvalet. De visste att lönen var låg men valde att bli lärare ändå.

Bland lärarna med lång arbetserfarenhet råder det delade meningar kring den individuella
lönesättningen. Detta är något som Vroom (1995) menar förbättrar både motivationen och de
anställdas prestation, förutsatt att lönen satts i relation till personens tidigare prestationer. Två
respondenter tar upp ökad avundssjuka som ett resultat av den individuella lönesättningen. I
bakgrunden beskrevs det av Tornberg (2008) att den individuella lönesättningen medfört
negativa konsekvenser, men avundsjuka var inget som nämndes. Att en liten löneökning leder
till att läraren tappar motivationen, vilket en respondent beskrev, är naturligt utifrån Vrooms
(1995) teori, då denne inte känner den jämvikt mellan belöning och insats, vilket alla anställda
eftersträvar. Besvikelsen och frustrationen borde enligt Vrooms (1995) teori leda till
försämrade arbetsinsatser men det är inget som respondenten nämner. Jämförs de svar
respondenterna med lång arbetserfarenhet gav med den bild av löneutvecklingen som gavs i
bakgrunden stämmer den väl överens då de upplever en negativ löneutveckling i jämförelse
med andra yrkesgrupper. Respondenter tycks även jämföra sig med lärare internationellt
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vilket inte berördes i bakgrunden men respondenternas slutsats är att löneutvecklingen
internationellt sett också varit negativ.

5.5 De första åren som lärare
För flera av respondenterna med lång arbetserfarenhet upplevdes den första tiden som
spännande men också utlämnade. De berättar hur de fick ett schema i handen och sedan var
det bara att börja arbeta. Första åren upplevdes det som mycket slitsamt att få till planeringen
och en röd tråd i undervisningen. Orsaken till att så mycket tid fick läggas till planering var att
det krävdes mer fördjupade ämneskunskaper då än idag, vilket gjorde att mycket tid fick
läggas på planering och inläsning. Kraven skapade osäkerhet kring om ämneskunskaperna var
tillräckliga.

”Utmaningen just då var att överleva.” (Lisa)

Bland lärarna med kort arbetserfarenhet finns det respondenter som har mycket positiva
erfarenheter från sina första år men som menar att det finns stora brister i lärarutbildningen.
Utbildningen gjorde dem säkra på att planera, genomföra och reflektera kring undervisningen
men när det kom till det administrativa arbetet kände flera att de inte hade kunskapen först att
sköta den delen av arbetet. Det var arbetet utanför klassrummet som upplevdes osäkert, i
synnerhet mentorskapet. Ämneskunskaperna kände sig samtliga respondenter med kort
arbetserfarenhet säkra på men föräldrakontakter och arbetet i samband med
elevvårdskonferenser upplevdes som svårt. De respondenter som upplevde sig ha bra
praktikplatser under sin utbildning kände sig säkrare under de första åren som lärare. En del
av respondenterna hade tillgång till en mentor under sin första tid, vilket upplevdes positivt.
Betygsättningen upplevdes av flera respondenter som svår och jobbig och de förvånades av
hur lite regler och policys det fanns när det kom till betygsättningen. Att få ta ansvar, planera
och genomföra undervisning var det som en respondent upplevde som mest stimulerande de
första åren som lärare.

”Framförallt har det ju varit väldigt roligt.” (Kjell)

”Jag hade rätt goda VFU-platser, kände mig rätt förberedd på arbetet i klassrummet. Men
sen är det ju det utanför klassrummet, det får man ju ingenting av i utbildningen,
som mentorskapet.” (Katarina)

Analys av de första åren som lärare
Paulins (2007) studier och Fransson & Morbergs (2001) studier målade alla upp en ganska
negativa bild av hur de nyexaminerade upplever de första åren vilket är en bild som inte känns
igen när studiens respondenter berättar om denna tid. Det är främst de äldre lärarna som
upplevde de första åren som en tid med extra hög arbetsbelastning. Fransson (2006) menar att
detta ofta uppstår här lärarna lägger mycket tid för planering, vilket stämmer överens med vad
respondenterna berättade. Fransson och Morberg (2001) talar dock om att många lärare
känner stor frustration under sina första år, vilket inte är något som någon av lärarna i studien
pratat om. Kyriacous (1994) studie visade att många nyexaminerade lärare funderar på att
sluta som lärare, men detta verkar heller inte stämma med vårt resultat. Till exempel kan det
sägas att ingen av de yngre respondenterna har funderat på att sluta, men en av dem utbildar
sig för att i framtiden kunna byta bransch.

Av de fyra faser som beskrevs av Fransson och Morberg (2001), har vi endast funnit tre. Det
handlar om att till en början överleva dagen, för att senare våga testa mer och mer. Vår
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bedömning är dock att samtliga lärare med kort arbetslivserfarenhet kommit till den fjärde
fasen, vilket kännetecknas av att personen lyckats anpassa sig till arbetet. Precis som Fransson
och Morberg (2001) beskriver så arbetar de nyexaminerade lärarna väldigt mycket. Många
uppger att de arbetar över 50 timmar i veckan. Det mesta av arbetet förläggs i skolan och inte
i hemmet, vilket Fransson och Morberg (2001) menar. Lärarna med lång arbetslivserfarenhet
var mycket mer osäkra på sina ämneskunskaper än de med kort arbetslivserfarenhet som
istället upplevde osäkerhet när det kom till de administrativa delarna av arbetet. Detta skulle
kunna förklaras av att arbetet idag ställer lägre krav på ämnesfärdigheterna och större krav på
de administrativa delarna, eftersom detta har ökat genom åren. Detta är en utveckling som
lärarna med lång arbetslivserfarenhet beskriver i kommande avsnitt.

5.6 En skola i förändring
Med tanke på att hälften av de intervjuer, som denna studie grundar sig på, är gjorda med
personer med mycket liten erfarenhet av yrket har de inte så mycket att säga när det gäller den
förändring som de mer erfarna lärarna beskriver, vilket är helt naturligt. Respondenterna med
lång arbetserfarenhet berättar om en skola som förändrats mycket under deras
anställningsperiod. Uppdraget bestod nästan enbart till att undervisa som var i mer
föreläsande form än idag. Undervisningstiden har ökat samtidigt som flera nya roller
tillkommit vilket bidragit till ökad arbetsbelastning. Detta ses som positivt men det har ökat
kraven på lärarens kompetenser. Respondenterna nämner att den fostrande rollen till stor del
förklarar den ökade arbetsbelastningen.

”Det har ju blivit många fler uppgifter som tillkommit och det är ju inte så
många som har försvunnit.” (Leif)

Att arbetsuppgifterna ökat upplevs både bra och dåligt men alla är överens om att det bidragit
till ökad stress. Det är främst dokumentationskravet som respondenterna känner tar mycket
kraft och energi. Idag innebär en underkänd elev mycket av merarbete, det ska göras nya
prov, sättas in stödinsatser, vilket inte förekom tidigare. Då var det bara ett faktum att
eleverna fick underkänt, och sedan var det inget mer med den saken. Mycket av det
administrativa arbetet upplevs av många som meningslöst, främst det som kom till följd av
kommunaliseringen.
Dokumentationen har ökat i skolan på samtliga plan, när det gäller att följa upp frånvaro,
dokumentera kunskapsnivåer men också när det gäller att dokumentera samtal med elever och
målsman, menar respondenterna. Arbetet inom arbetslaget har ökat genom åren vilket upplevs
som positivt av respondenterna.

”I början var det ju definitivt ett ensamjobb, det är det ju inte idag
och jag tycker det är bra.” (Leif)

Respondenterna menar också att deras handlingsfrihet har minskat med åren och de upplever
sig mer styrda idag, vilket de menar beror på de ökade kraven på lärarna och hur deras arbete
ska bedrivas. Kraven är så många och komplexa att uppdraget är omöjligt att klara av, vilket
gör att de idag tvingas prioritera vilka mål som de ska försöka uppnå. Detta upplevs som
mycket stressande. Att sedan kontrollen från ”Storebror” har ökat är något som upplevs
obehagligt.
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”De överlåter inte det professionella på oss utan ska in och peta. Ungefär som staten går in
till kirurgen och du ska skära lite där. Vi har jobbat för en professionalism och då får de väl
överlåta det hela till oss.” (Lennart)

Pedagogiken har också förändrats under respondenternas år som lärare, från att haft en mer
föreläsande pedagogik och skriftliga prov till att variera undervisningen i hög grad. Lärarens
roll i klassrummet har också förändrats då det blivit allt viktigare att kunna entusiasmera
eleverna eftersom de inte kommer på lektionerna om de inte finner innehållet intressant. Det
behövde läraren inte göra i samma grad tidigare eftersom eleverna hade en stor pliktkänsla
och dök upp på lektionerna även om de inte ville. Den tekniska utvecklingen har inneburit en
rad nya hjälpmedel som gjort det lättare och roligare för läraren att bedriva undervisning.

När det gäller relationen mellan lärare och elev upplevs att avståndet mellan elev och lärare
har blivit mycket kortare. Eleverna ifrågasätter läraren i högre grad idag, vilket är ett resultat
av att läraren inte idag ses som allsmäktig i lika hög grad som tidigare. Det finns åsikter om
att elevernas beteende är mer ”ohyvlat” idag, vilket gjort att fostransuppdraget betonats mer
för varje år. Eleverna upplevs gnälligare och mer bekväma och de tycker uppgifter som
lärarna ger dem är för jobbiga. Elevinflytandet har ökat i skolan under de senaste decennierna,
”från att varit ingenting när jag började en gång i tiden till att blivit stort. Det är positivt, men
man ska inte förväxla inflytande med att bestämma” (Lisa). Det finns en uppfattning att
ledningen i allt för hög grad lyssnar på eleverna vilket försvårar lärarnas tjänsteuppdrag.

När det kommer till den fysiska miljön ger respondenterna en positiv bild av utvecklingen
inom skolans värld. Detta beror på att arbetsgivarna uppmärksammat vikten av god fysik mer
idag än när respondenterna började arbeta som lärare. De första åren som verksam lärare
tvingades en lärare husera i en barack från andra världskriget, en lokal som var kall på vinter
och stekhet på sommaren. Det är främst luften som respondenterna lyfter fram som bättre
idag, vilket de tror beror på att folk inte längre får röka inomhus

Alla respondenter är överens om att kommunaliseringen förändrade skolan enormt mycket.
De menar att likvärdigheten mellan skolorna försämrades. Det positiva med reformen är dock
att lärarna upplevde sig lite friare efter reformen. Däremot upplevs det idag som att lokala
politiker ”petar” mer i verksamheten idag vilket ogillas då de menar att obildade politiker som
inte har sakkunskaper om skolan i högre grad styr över verksamheten idag.
Kommunaliseringen ledde till ökad arbetsbelastning och att lärarna tvingades vara mycket
mer på plats i skolan. Reformen torde även bidragit till den försämrade löneutvecklingen.

”Kommunen är en mycket sämre chef än staten.”(Lukas)

Under det senaste decenniet upplever respondenterna att konkurrensen mellan skolorna ökat,
vilket de ser som en konsekvens av friskolornas intåg. Konkurrens existerade tidigare bara
internt på skolan mellan olika program vilket skiljer sig radikalt från dagsläget där skolorna
inte har en aning om hur elevantalet ser ut för kommande läsår. Med detta har ännu en ny
arbetsuppgift tillkommit nämligen att vara en marknadsförare. Detta är ett arbete som flera
respondenter inte trivs med då de inte känner sig kompetenta för ett sådant arbete.
Respondenterna tycker inte att utvecklingen är sund då friskolorna konkurrerar genom att ge
högre betyg och datorer, inte på inlärning vilket de menar borde stå i centrum.



44

Analys av en skola i förändring
Det råder inga tvivel om att det skett stora förändringar i skolan under den period som lärarna
med lång arbetserfarenhet arbetat i skolan. En del förändringar upplevs positiva och andra
mer negativa. Vad  det råder stor enighet kring är dock att mycket förändrades i och med
kommunaliseringen i början av 90-talet. Förändringarna upplevs mest som negativa.

Lärarna upplever att handlingsfriheten har minskat i yrket och att kontrollen av dem istället
har ökat vilket upplevs negativt. Kommunaliseringen spädde på denna utveckling, vilket inte
ligger i linje med vad varken Tornberg (2008) eller Carlgren & Marton (2000) nämner. De
menar att kommunaliseringen befriade läraren från många måsten och att övergången till
målstyrning ökade lärarnas handlingsfrihet vilket inte respondenterna i studien alls upplever.
Den kontroll som Carlgren & Merton (2000) menade har ökat är den från media, men detta
nämns inte av respondenterna även om de håller med Carlgren & Merton (2000) om att
skolorna blivit mer öppna mot externa aktörer. Respondenterna tar heller inte upp att
decentraliseringen ledde till ökad handlingsfrihet, vilket Kveli (1994) menar. Den kontroll
som Carlgren & Merton (2000) ökade till följd av elevernas resultat börjades följas upp i
högre grad, är inget som respondenterna dock verkar uppfattat som negativ då detta inte
nämns.

Carlgren & Marton (2000) beskriver att relationen mellan lärare och elev förändrats i skolan
och att läraren inte har den auktoritet gratis, som läraren tidigare hade. Respondenterna
beskriver tydligt att relationen förändrats, att de inte längre betraktas som allsmäktiga och att
avståndet mellan lärare och elev har minskat. Detta är något som påminner om det som
Kernell (2002) beskriver när han menar att läraren gått från att vara en chef till att mer vara en
coach och handledare för eleverna. Precis som Normell (1992 & 1994) beskriver finns det ett
missnöje, om än inte så stort över att fostransuppdraget ökar arbetsbelastningen för varje år
som går. Det har dock visat sig att de yngre respondenterna trivs sämre med detta. De
förändringar som respondenterna upplever när det kommer till pedagogiken, så som vikten att
motivera elever och att variationen har ökat, upplevs enbart positivt. Det är dock inget som
nämnts i bakgrundkapitlet.

Respondenterna tycks vara tämligen överens om att arbetsmiljön har förbättrats under deras år
som lärare. De studier som Normell (1992 & 1994) genomfört visade att väldigt få av lärarna
upplevde en förbättring av arbetsmiljön mellan 1993-2002 utan tvärtom upplevde de flesta
försämringar. Detta kan ligga i linje med det respondenterna säger, då det faktiskt inte
framkommer när förbättringarna som respondenterna upplevde ägde rum. Det kan ju skett
både innan och efter den 10-års period som Normell (1992 & 1994) uttalade sig om.

Den överlägset största förändringen som respondenterna pratar mest om är den intensifiering
som skett i arbetet som ett resultat av att fler arbetsuppgifter förlagts till läraren.
Kommunaliseringen ses återigen som en förklaring till detta vilket Tornberg (2008) också
menar då kommunernas försämrade ekonomi gjorde att läraren tvingades utföra sådant arbete
som tidigare gjorts av annan personal. Respondenterna är överens om att arbetsbelastningen
och stressen har ökat under deras tid i skolan vilket stämmer överens i hög grad med den bild
som Hargreaves (1998) ger. Respondenterna ger samma bild som både Kveli (1994) och
Fransson & Morberg (2001) ger, nämligen att den nya lärarollen med allt som den innebär,
stället högre krav på lärarna och deras kompetenser. Detta bidrar också till ökad press, vilket
respondenterna känner. Hargreaves (1998) menar dock att många lärare känner skuldkänslor
för att de inte uppfyller alla krav som ställs på dem, men detta är inget som respondenterna
nämner i intervjuerna.
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6 Slutsatser
Respondenterna i denna studie gav en tydlig bild av att omotiverade lärare inte är bra för
varken skolan eller elevernas inlärning då deras brist på motivation smittar av sig på eleverna,
vilket också beskrevs i bakgrunden. Det var dock ingen som upplevde sig omotiverad i
studien även om någon respondent med lång arbetserfarenhet uppgav sig vara mindre
motiverad i dag jämfört med tidigare.

De arbetsuppgifter som både lärarna med lång och kort erfarenhet upplevde som bäst var
arbetet med eleverna i klassrummet, en arbetsuppgift som samtliga i studien stortrivs med.
Det är elevkontakten samt att ha engagerade elever som gör framsteg som upplevs som det
bästa med lärarjobbet och det som påverkar motivationen mest positivt. De erfarna
respondenterna har positivare syn på fostransuppdraget men många av de nyexaminerade
lärarna tycker också det är en rolig del av arbetet. De övriga arbetsuppgifterna, såsom
dokumentation och administrativa arbetsuppgifter upplevs i hög grad som negativt då det
flyttar fokus från undervisningen. Den delen av arbetet som bedrivs kollegialt upplevs dock
som mycket positivt av respondenterna.

Samtliga av respondenterna med lång arbetserfarenhet och nästan alla med kort, motiveras i
hög grad av elevernas gensvar och att få utveckla och förmedla kunskaper. Utbytet med
eleverna och att få se hur de utvecklas är den överlägset största motivationskällan. När flera
av respondenterna med lång arbetserfarenhet ser tillbaka på sitt yrkesliv konstaterar de att de
fortfarande motiveras av samma sak, nämligen av att se eleverna lära sig och se deras goda
resultat. De med lång arbetserfarenhet har en motivation som i högre grad påverkas av den
fysiska miljön än vad de yngre respondenterna har. Lönen motiverar samtliga respondenter i
låg grad. För många av lärarna med lång arbetserfarenhet var det mer eller mindre en slump
att de blev lärare. De yngre lärarna valde i hög grad arbetet för att de hade en stark drivkraft
att få arbeta med ungdomar. Den vanligast förekommande anledningen till att de yngre
lärarna valde att bli lärare var dock det starka ämnesintresset. Lönen verkar inte haft någon
större betydelse för respondenternas val av att bli lärare.

De yngre lärarna tycker att det är för lite kollegialt samarbete i skolan och att det finns för få
karriärmöjligheter. Lärarna med längre arbetserfarenhet känner snarare att deras behov av
intellektuella utmaningar inte tillgodoses. När respondenterna får till uppgift att ange vilka
förändringar som de efterfrågar och vilka som skulle göra dem mer motiverade svarar många
att de vill ha en högre lön, men få tror att detta skulle leda till att de gjorde ett bättre arbete
eller att de blev mer motiverade. Oavsett arbetserfarenhet efterfrågar respondenterna främst
två saker. För det första vill de få mer tid till undervisning och för att möta eleverna. Det
andra som efterfrågas är mer resurser till skolan vilket skulle göra att skolan kunde minska
ned antalet elever i varje klass och köpa in tekniska hjälpmedel. Flera av lärarna med lång
arbetserfarenhet upplever det dock som mycket svårt att finna arbetsro på sin arbetsplats och
efterfrågar därför egna arbetsrum.

Nästan alla lärare upplever en balans mellan vad de ger i arbetet och får tillbaka. De monetära
belöningarna är dock ingen direkt nöjd med. Lärarna med lång arbetserfarenhet är mer
missnöjda med sin lön än vad de yngre lärarna är, trots att de yngre tjänar sämre. Samtliga
respondenter tycks värdera och motiveras i högre grad av de icke-monetära belöningarna som
fås i arbetet. Det handlar om att få befinna sig i en intellektuell miljö och att se unga
människor växa och utvecklas. De yngre lärarna tycks även motiveras i hög grad av sina
kollegor. Samtliga respondenter uppger sig vara mycket motiverade i sitt arbete men få av
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med kort arbetserfarenhet tror att de kommer att arbete som lärare hela vägen till pension.
Många ser lärararbetet som något de kommer att ägna sig åt några år för att sedan söka nya
utmaningar. Bland respondenterna med lång arbetserfarenhet finns åsikten hos en minoritet att
de inte är lika motiverade som de en gång varit, dock upplever de sig fortfarande som
motiverade.

När det gäller respondenternas upplevelse från de första åren som lärare finns det en
gemensam bild som att arbetsbelastningen är/var mycket hög. Lärarna med lång
arbetserfarenhet var oroliga de första åren för att de inte hade tillräckligt med ämneskunskaper
vilket gjorde att mycket tid gick åt till att planera lektioner. De relativt nyexaminerade lärarna
upplevde inte alls någon rädsla över att inte ha tillräckligt med ämneskunskaper. Istället
upplevdes stora kunskapsbrister i arbetet som bedrevs utanför klassrummet. Det handlade om
betygsättning och de administrativa delarna som de menade att lärarutbildningen brast i viss
grad.

I detta arbetes bakgrundskapitel beskrevs skolans utveckling under de senaste decennierna.
Det var en bild som i hög grad bekräftades av lärarna med lång arbetserfarenhet. De upplever
en intensifiering av arbetet vilket är en följd av att många arbetsuppgifter har tillkommit utan
att några direkt har försvunnit. Det har blivit både stressigare men framförallt svårare att vara
lärare idag menar respondenterna. Arbetet är inte alls lika utlämnande och individuellt idag
som tidigare vilket enbart upplevs som positivt. Lärarna har närmre kontakt med eleverna
idag men upplever att de är i större behov av fostran vilket också tar mer tid idag än tidigare.
Synen på kommunaliseringen är övervägande negativ då det innebar fler arbetsuppgifter,
sämre löneutveckling och minskad handlingsfrihet. Respondenterna är överens om att staten
var en bättre chef än kommunen.
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7 Diskussion
Vi hade flera olika frågeställningar som vi med denna uppsats ville besvara, vilket gjorts efter
förmåga. Det visade sig dock inte vara så enkelt som vi trodde. Att undersöka hur
motivationen förändrats över tid bland lärarna visade sig vara mycket svårt på grund av
respondenternas svårigheter att minnas. Den bild som vi gett i resultatet visar på att lärarna
motiveras i hög grad av samma sak idag som när de började sitt arbete. Detta är dock något
som läsaren måste ställa sig starkt kritiskt till eftersom respondenterna tydligt haft svårt att
minnas vilket de också uttryckligen sagt. En av källkritikens grundläggande principer är den
som säger att en uppgift blir mindre trovärdig ju längre sedan en händelse ägde rum. Utifrån
detta bör läsaren alltså ställa sig starkt ifrågasättande till det i studien som berör saker som
ligger lång bort i tiden.

De flesta av de slutsatser som dragits av denna studie är förhållandevis väntade även om
skillnaden mellan de nyexaminerade lärarna och de mer erfarna lärarna var mindre än väntat.
För båda dessa grupper är det elevkontakten som är starkt motiverande men vissa skillnader
finns när det gäller synen på kollegor. Vår förklaring till att de yngre lärarna i högre grad
verka betona den sociala samvaron med kollegorna är att de som attraheras till läraryrket idag
skiljer sig från dem som sökte sig till yrket för 30 år sedan. Då var arbetet mer individuellt
vilket gjorde att individualister och ensamvargar lockades till arbetet. Idag förutsätts läraren
att arbeta kollegialt vilket också lockar till sig personer som i hög grad trivs med sådant
arbete. En av de nyexaminerade lärarna berättade att hans sociala behov av umgänge med
andra vuxna inte tillgodoses i arbetet som lärare och att han därför studerar vid sidan av sitt
arbete. Detta är mycket olyckligt och vi tror att det finns fler lärare i Sverige som tänker
likadant. Om dagens generation lärare har ett större sociala behov än gårdagens generation
vore det kanske anledning till att förändra organisationen i skolan. Lärarna skulle kunna ha
mer gemensamt arbete, dela på arbetsuppgifterna då det inte finns något som säger att
läraryrket måste vara individualistiskt och ensamt. Det har förvisso blivit mer kollegialt arbete
men när duktiga lärare lämnar yrket bör en djupare analys göras med syfte att motverka
utvecklingen. Den arbetsuppgift som båda grupperna i studien trivdes minst med var de
administrativa delarna. Det upplevdes av många som både tråkig och meningslös. Även här
tror vi att det är viktigt att göra en ordenlig analys av situationen för att se om det är
nödvändigt med all dokumentation och alla andra administrativa uppgifter. Om den text som
lärarna produceras inte används kan lärarnas dyrbara tid istället läggas på andra saker, menar
vi.

Även om vi inte explicit uttryckt någon hypotes i denna uppsats har vi som författare haft en
föreställning om vilken av grupperna som skulle uppleva sig mest motiverad. De yngre
lärarna torde vara mer motiverade då vi misstänkte att de mer erfarna lärarna skulle känna ett
missnöje över skolans förändring och därmed vara mindre motiverade. Å andra sidan hade
sannolikt de omotiverade lärarna med lång erfarenhet hunnit byta bransch i högre grad än de
nyexaminerade lärarna vilket skulle innebära att de mer erfarna alltså skulle vara den mest
motiverade gruppen. Efter att vi genomfört studien har vi dock svårt att uttala oss om vilken
grupp som är mest motiverad. Det finns en variation inom grupperna, vilket tillsammans med
att alla uppgav sig vara motiverade gör det svårt att bedöma vilken av grupperna som är mest
motiverad. De mer erfarna lärarna var mer missnöjda med sin lön än de nyexaminerade vilket
kan tyckas konstigt då de har en högre lön än sina yngre kollegor. Vi tror dock att detta beror
på att respondenterna i hög grad jämför sig med andra yrkesgrupper med lika lång utbildning
och som är lika gamla som de själva är. Lönespridningen ökar med åldern och lärarna verkar
tappa mer mot andra grupper ju längre de arbetar inom skolan. Vad vi som författare tyckte
var intressant och anmärkningsvärt var att få av de intervjuade lärarna föreslog höjda löner för
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att bli mer motiverade. Det förklaras helt enkelt av att de inte ansåg sig motiveras av lönen. Vi
tror att detta är något som arbetsgivare och politiker är medvetna om vilket de utnyttjat och
därmed kunnat hålla nere lönenivåerna. Det vore dock intressant att undersöka om det är så att
lärare betonar vikten av monetära belöningar i lägre grad än andra yrkesgrupper. Vi tror dock
att läsaren bör ställa sig kritiskt till respondenternas syn på sin lön och pengar. Ingen vill ge
intryck av att vara girig och motiveras av pengar och därför tror vi att lönens betydelse tonas
ned mer än vad som i verkligheten är fallet.

Vår uppfattning är att denna studie har gett ett litet bidrag till forskningen kring lärares arbete
och vad de motiveras av. Vårt syfte var även att uppsatsen skulle ge en bild av hur lärare
upplevde skolans förändring och utveckling över tid, vilket vi anser att den gjort. Genom en
noggrann litteraturstudie grundlades möjligheten till att kunna ställa de rätta frågorna och
därmed förbättra studiens validitet. Vi har gjort vad vi kunnat för att studien ska få så hög
reliabilitet, men precis som vi påpekade i metodavsnittet finns det inneboende
reliabilitetsproblem med denna typ av studie. En annan aspekt som kan ha påverkat studiens
trovärdighet är den effekt som vi intervjuare kan ha haft på respondenterna, vilket kan ha gjort
att resultatet inte speglar verkligheten utan att respondenterna istället uppgett vad de tror att vi
förväntat oss. Det är svårt att spekulera kring vilken effekt vi som intervjuare kan ha haft, men
vår förhoppning är att den varit mycket liten.

Vi tycker att denna studie har gett intressanta uppslag och idéer till vidare forskning. Som
tidigare nämnts i denna uppsats så finns det inte speciellt mycket forskning kring erfarna
lärares situation till skillnad från de nyexaminerades situation som sedan länge studerats av
forskare, och därför föreslår vi vidare studier. De närmsta åren kommer många lärare förvisso
försvinna från skolan mer många kommer också vara kvar, och därför är det viktigt att
undersöka deras situation vidare. Vi känner vidare att denna studie inte till fullo lyckats ge en
bild av hur motivationen och synen på arbetet förändras över tid, vilket vi hade förhoppningar
att kunna göra. En studie som enbart fokuserade på detta och som följde lärare en längre tid
och därmed gjorde en djupare studie skulle mycket väl kunna besvara denna fråga, som vi
tycker är mycket intressant. Det är heller ingen fråga som borde vara omöjlig att få ett svar på.
Vi tycker även att det vore intressant att göra en liknande studie som denna fast med
respondenter med andra ämnesbakgrunder för att se om det som framkom i denna studie är
unikt för lärare som undervisar lärare eller om resultaten är överförbara till andra ämneslärare.
På grund av resultatens begränsade generaliserbarhet vore det intressant att se om lärarens syn
på motivation och sitt arbete skiljer beroende på det ämnet de undervisar. Personligen kan vi
inte komma på varför samhällskunskapslärare skulle se annorlunda på saken, men därmed inte
sagt att det inte är möjligt. Det är svårt att spekulera kring studiens implikationer för den
pedagogiska verksamhet som vi snart ska arbete i. Vår förhoppning är att liknande studier i
framtiden görs för att identifiera vilka åtgärder som skolan kan vidta för att förbättra lärarnas
motivation då vi tror att lärarnas motivation smittar av sig på eleverna. Motiverade lärare är
enligt oss en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en bra skola. Efter att läst in sig på de
studier som tidigare undersökt nyexaminerades lärares situation blev vi nedstämda och såg
med lite oro på vår framtid som lärare. Resultatet i denna studie gör oss därför mer hoppfulla
om vårt yrkesval då studiens resultat inte alls är så negativa och nedslående som de som
forskare sedan tidigare presenterat. Förutom den låg lön och den extremt höga
arbetsbelastningen i början verkar arbetet vara till största del positivt. Det finns tråkiga delar i
arbetet belyser de nyexaminerade lärarna men det är en liten del av arbetet. Vi fick intrycket
av att de trivdes i arbetet vilket kändes bra med tanke på att vi snart befinner oss i deras
situation. Om lärarna istället gett oss intrycket av att ångra sitt yrkesval och att arbetet som
lärare är tråkigt, hade det inte känts lika bra att ta sin lärarexamen som det idag gör.
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Bilaga 1 – Intervjuguide

Alla lärare – allmänt om lärarjobbet1

1. Varför blev du lärare?
2. Ålder? Ämnen? År som lärare?
3. Vad är en ’bra dag’ på jobbet för dig? Vad är en ’mindre bra’ dag för dig?
4. På vilket sätt blir du motiverad i ditt arbete?
5. Vad är det bästa/sämsta med att vara lärare?

6. Hur ofta händer de motivationshöjande sakerna o hur ofta de negativa?
7. Vilka belöningar upplever du att du får i ditt arbete?

 Upplever du en balans mellan vad du ger och vad du får tillbaka av ditt arbete?
8. Känner du att du har något arbetsrelaterat behov som inte lärarjobbet tillgodose?
9. Vad händer om en lärare är omotiverad?
10. Hur upplevde du dina första år som lärare? Förändrats?

11. Hur är arbetsbelastningen och hur påverkas du av den?  Förändrats?
12. Har du funderat på att byta arbete? När? Varför?
13. Vilka har varit de största hindren för prestation?
14. Får du något beröm för ditt arbete? Från vem? När? Hur påverkar beröm dig?
15. Upplever du en balans mellan vad du ger och vad du får tillbaka av ditt arbete?

Frågor enbart till de erfarna lärarna
1. Hur upplevde du kommunaliseringen?
2. Tycker du att läraryrket har förändrats under dina år som lärare? Positivt/negativt?

Krav? Stress?
3. Har din inställning till arbetet och arbetsuppgifterna, motivation förändrats?
4. Motiveras du av samma sak idag som då?
5. Har elever/föräldrar förändrat sin syn på dig över tid?

6. Hur har arbetsmiljön förändrats över tid? Psykiskt och fysiskt?

Arbetsuppgifter
1. Vilka arbetsuppgifter trivs du bäst/sämst med?
2. Hur har graden av dessa arbetsuppgifter förändrats under din anställning?
3. Hur stor del av arbetet i % upplever du som roligt respektive tråkigt? Har

fördelningen förändrats över tid?
4. Känner du dig nöjd över dina prestationer på arbetet?
5. Vad har varit lättast/svårast eller roligast/tråkigast i arbetet?
6. Hur ser du på det kollegiala arbetet?
7. Hur ser du på fostransuppdraget ur ett motivationsperspektiv?

1 Det som skrivet i fetstil är följdfrågor som ska ställas till de erfarna lärarna
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Framtid
1. Vilka motivationshöjande åtgärder önskas av lärarna?
2. Vad skulle skolledningen, politikerna mm kunna göra för att göra dig mer motiverad

och trivas bättre på arbetet?
3. Hur ser du på framtiden, kommer du alltid att arbeta som lärare?

Lön
1. Hur ser du på lönen? Löneutvecklingen? Framtiden?
2. Hur påverkar lönen din motivation?
3. Hur skulle du ställa dig till prestationsbaserade löner?
4. Hur skulle en stor löneökning påverkar dina prestationer och din motivation?

Övriga

1. Upplever du att den fysiska miljön på skolan påverkar din trivsel? Vad och hur?
2. Hur påverkar relationerna med skolledningen din motivation?
3. Har du upplevt varsel under din tid som lärare? Hur upplevde du den tiden?
4. Hur ser du på konkurrensen om eleverna?
5. Hur många timmar arbetar du i veckan?


