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ABSTRAKT 
 

Under vår tid på lärarutbildningen har vi tagit del av en omfattande mängd litteratur som 
behandlar hur lärare ska väcka och upprätthålla elevernas drivkraft och intresse för 
skolarbetet. Med hänvisning till detta uppstod frågan om vad som driver lärarna och vad 
som får dem att känna tillfredsställelse i sitt yrke. Syftet med denna uppsats blev av den 
anledningen att belysa de faktorer som är mest bidragande till att främja och hämma 
lärares motivation och arbetstrivsel. För att finna svaren utfördes en intervjustudie med 
kvalitativ ansats. Resultatet av intervjuerna diskuterades utifrån Herzbergs The two 
factor theory. Den faktor som efter analys utkristalliserades som allra mest främjande 
visade sig vara umgänget med eleverna. Vidare konstaterades att de faktorer som 
uppgavs vara mest hämmande var elevernas vårdnadshavare samt den tunga 
arbetsbördan och orealistiska arbetsvillkor.   

Nyckelord: job satisfaction, teacher, lärare, motivation, drivkraft, utveckling, 
arbetstillfredsställelse 
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1 INTRODUKTION 
 

Forskning påvisar att intensifieringen av lärares arbete, det vill säga de ökade krav 
och arbetsuppgifter som ålagts yrkesgruppen, har resulterat i stigande antal 
sjukskrivningar (Månsson, 2004). Vidare uppgav var tredje lärare år 2009 att de 
allvarligt övervägt att lämna yrket under det senaste året (Skolverket, 2010). Som 
motvikt till den dystra rapporteringen finns forskningsresultat som visar att de flesta 
yrkesverksamma lärare trivs relativt bra eller till och med mycket bra med sitt arbete 
(a.a.). Enligt vår åsikt är dessa kontraster intressanta.  

Under vår tid på lärarutbildningen har vi tagit del av en omfattande mängd litteratur 
som behandlar hur lärare ska väcka och upprätthålla elevernas intresse och 
motivation för skolarbetet. I detta sammanhang ligger det därför nära till hands att 
fundera över vilka faktorer som bidrar till lärares drivkraft i yrket. Vårt antagande är 
att motivation och trivsel är nära relaterade. I och med detta antagande väcks frågan 
om vad lärare själva anser vara motiverande i yrket samt vad som krävs för att trivsel 
ska uppstå på arbetsplatsen. 

En vanligt förekommande tolkning av begreppet tillfredställelse är att vara 
välmående (Månsson, 2006). I enlighet med detta finns stora vinster i att utröna vilka 
faktorer som lärare själva anser leder till motivation och arbetstillfredsställelse. 
Denna insikt kan betraktas som värdefull då förebyggande åtgärder diskuteras 
gällande lärares ohälsa. Kännedom om faktorerna gör det också möjligt att lyfta fram 
dem i debatter om hur ny arbetskraft kan rekryteras till yrket samt hur motivationen 
hos befintliga lärare kan upprätthållas och på så vis också generera att eleverna 
tillhandahålls en utbildning av god kvalitet. Hargreaves (1998) ger exempel på den 
form av lärares ohälsa som kan kopplas till skuldkänslor, orsakade av att inte kunna 
utföra ett fullgott arbete till följd av yrkets intensifiering. Han lyfter fram att mod 
saknas för att utveckla och förnya undervisningen, vilket bottnar i en rädsla för att 
eleverna inte ska nå uppsatta mål. Istället väljer lärare att fortsätta bedriva en mer 
traditionell undervisning för att därmed kunna hänvisa till att angivna riktlinjer följts. 
Pedagogiska implikationer av detta blir att eleverna fråntas möjligheten att lära på 
nya innovativa sätt (a.a.). Sett ur detta perspektiv blir kunskap om 
motivationshöjande faktorer och hörnstenarna till arbetstrivsel av intresse för både 
elever, föräldrar, skolorganisationer samt kommunala och statliga uppdragsgivare.  

Vårt eget intresse för lärares arbetstillfredsställelse och motivation bottnar i att vi i 
framtiden kommer att tillhöra lärarprofessionen. Av den anledningen upplever vi det 
högst relevant att ha kännedom om vad som bidrar till ökad motivation och 
arbetstillfredsställelse, likväl som att ha kunskap om vilka faktorer som sänker 
motivationen och leder till minskad arbetstillfredsställelse.  
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2 BAKGRUND 
 

Inledningsvis presenteras en historisk tillbakablick över relevanta förändringar som 
ägt rum på samhällsnivå och som fått konsekvenser för skolans organisation och för 
lärares arbete. Därefter kommer centrala begrepp att definieras och förklaras för att 
missförstånd och feltolkningar ska undvikas. Vidare introduceras resultat från 
tidigare studier och undersökningar med avsikt att skapa förståelse för det 
forskningsfält uppsatsen behandlar. Avslutningsvis kommer det i bakgrundskapitlet 
även att tillhandahållas information om den teoretiska modell som används vid 
diskussion av egna undersökningsresultat.  

 

2.1 Förändringar i samhälle och skola 
 

Skolans huvudsakliga uppgift är att rusta eleverna med de kunskaper som krävs för 
att de självständigt ska kunna agera i det samhälle som för tillfället existerar. I 
praktiken innebär detta att förse samhällsmedborgare med den kompetens som 
behövs för att driva rådande ideal framåt. De förändringar som sker på samhällsnivå 
kommer därför att avspegla sig i skolans verksamhet (SOU, 2007:28). I och med 
samhällets övergång från modernt till postmodernt har verkligheten blivit snabbare 
och mer kompakt (Hargreaves, 1998). Flexibilitet, samarbetsförmåga och lyhördhet 
är attraktiva egenskaper i en postmodern tillvaro. Detta har medfört förändringar för 
lärarprofessionen. Uppdraget har blivit allt mer komplext och mångfacetterat, delvis 
beroende på de nya förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla, men även 
genom att det postmoderna samhället kräver andra samarbetsformer i det vardagliga 
arbetet (a.a.).  

I början av 1990-talet genomgick den svenska skolorganisationen en stor förändring. 
Huvudmannaskapet försköts då från stat till kommun och den tidigare 
regelstyrningen övergick till att bli mål- och resultatorienterad (SOU, 2000:39). 
Statens uppgift blev att formulera mål för skolan, övervaka måluppfyllelsen samt 
fatta övergripande skolpolitiska och ekonomiska beslut. Ansvaret för målens 
preciserande och förverkligande tilldelades aktörerna på kommunal och lokal nivå, 
liksom fördelningen av statliga utbetalningar. Beslutsmakten över lärarnas 
arbetsvillkor och arbetsuppgifter ligger således på kommunal och lokal nivå (a.a.). I 
praktiken innebär detta att eleverna, i och med de nationellt utformade målen, ska 
försäkras en utbildning som är likvärdig över hela landet. Lärarnas uppgift är att 
tolka dessa mål och konkretisera dem i sin undervisning (SOU, 2007:28). 
Undervisningens resultat utvärderas och återrapporteras till den statliga myndigheten 
som ett kvitto på hur väl kommunen förvaltat det statliga förtroendet (Lindgren, 
2008). Resultaten används sedan som underlag för olika skolpolitiska beslut och 
åtgärder samt även för att den enskilda skolan ska få reda på hur väl de lyckats med 
måluppfyllelsen. Utvärderingarna syftar även till att fastställa arbetsmiljöns kvalitet 
(a.a.).  
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Följande citat illustrerar statens syn på utvärdering som ett betydande led i 
skolutveckling: 
 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. 
Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska 
ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att 
skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, 
resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett 
sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever 
och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället 
(Skolverket, 2011, s. 11). 

 
En vinst med utvärderingen blir att bristande förhållanden kan synliggöras och 
därmed kan också förbättringsåtgärder vidtas. Baksidan kan ses i att utvärderingarna 
är kostsamma samt att de tar upp en stor del av lärares tid i och med den 
dokumentation som krävs av olika moment (Lindgren, 2008).  

I diskussioner om den ökade arbetsbörda som läraryrket kommit att innefatta är 
intensifiering ett välanvänt begrepp, och de tillkomna arbetsuppgifterna sker ofta 
inom oförändrade tidsramar (Hargreaves, 1998). Ett exempel på nya krav som lärare 
ålagts är skyldigheten att varje termin utforma individuella utvecklingsplaner och 
lämna skriftliga omdömen där varje elevs befintliga kunskapsnivå klargörs 
(Utbildningsdepartementet, 2008).   

Under år 2011 trädde den nya läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) i kraft. I sin 
presentation av det nya styrdokumentet säger utbildningsminister Jan Björklund 
(Utbildningsdepartementet, 2010a) att väsentliga skillnader mellan Lgr 11 och 
tidigare läroplanen Lpo 94 är att målen nu är färre och tydligare samt att ett centralt 
ämnesinnehåll och uttalade kunskapskrav anges för varje ämne. Denna förändring 
kan ses som ett sätt att delvis återinföra en mer central styrning. Ytterligare en 
betydande förändring är införandet av betyg från årskurs 6.  

Vidare påtalar Björklund att det är av största vikt att höja läraryrkets status 
(Utbildningsdepartementet, 2010b). Åtgärder för att verkställa detta ses i införandet 
av en ny lärarutbildning, satsningar på olika fortbildningar samt införandet av 
lärarlegitimation för att säkra undervisningsbehörighet. Den status som ett yrke 
förknippas med kan kopplas till samhällets syn på professionen (Hargreaves, 1998). 
Till grund för detta ligger de villkor och förhållanden som yrkesgruppen har att 
förhålla sig till, vilka, när det gäller läraryrket, bottnar i politiska beslut (Parding & 
Ringarp, 1998). Ur ett perspektiv där kontinuerlig återrapportering av 
skolverksamheten ses som en form av övervakning, kan det uppfattas som ett tecken 
på bristande förtroende från statsmaktens sida. Detta riskerar då också att avspegla 
sig i samhällsmedborgarnas uppfattning om skolorganisationen (a.a.). 

En annan aspekt på läraryrkets status är enligt Parding och Ringarp (2008) rätten till 
självbestämmande. Då lärarkåren, genom nationella, kommunala och lokala beslut, 
fråntas möjligheten att förfoga över hur den egna arbetstiden ska disponeras, vilka 
sysslor som ska prioriteras och hur resurser ska fördelas kan det förstås som att de 
inte är tillräckligt kompetenta att fatta viktiga beslut. Detta förfarande benämns 
avprofessionalisering. Motsatsen, professionalisering, kommer av begreppet 
professionell vilket enligt Svenska Akademiens ordlista (2006) betyder ”skicklig 
som en yrkesman” (s. 716). 
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2.2 Begreppsförklaring 
 

Författarna till de texter som ligger till grund för avsnittet har tolkat begreppen 
motivation och arbetstillfredsställelse enligt olika teorier och även använt egna 
uttryck för att beskriva dessa fenomen. Vidare ses motivation och 
arbetstillfredsställelse ofta som varandras förutsättningar och likställs därmed 
uttrycksmässigt. Detta innebär att motivation och arbetstillfredsställelse i många fall 
tycks påverkas av samma faktorer. I följande text görs en skillnad mellan motivation 
och arbetstillfredsställelse som begrepp, medan de faktorer som senare belyses i 
många fall har en inverkan på både företeelserna. 

Begreppet arbetstillfredsställelse kan förklaras som summan av alla upplevda 
positiva och negativa faktorer i den totala arbetssituationen (Hollingworth, 1998), 
vilket med andra ord kan ses som de belöningar och belastningar som arbetet 
innefattar. Då graden av belöning överstiger nivån för belastning upplever individen 
känslor av belåtenhet liksom att det omvända förhållandet resulterar i missnöje över 
arbetssituationen (Månsson, 2006). En annan tolkning av begreppet är att en individs 
tidigare livserfarenheter i samspel med den aktuella levnads- och arbetssituationen är 
avgörande för graden av belåtenhet med arbetet (Björkman & Lundqvist, 1981). I 
samband med den sistnämnda tolkningen vill vi understryka att vi är högst medvetna 
om att lärares privat- och arbetsliv har en effekt på varandra. Vår undersökning 
koncentreras dock till att studera de förhållanden och faktorer som är direkt kopplade 
till arbetssituationen. I kommande text kommer uttrycket arbetstillfredsställelse att 
användas synonymt med begreppen trivsel och belåtenhet. Som en motsats till dessa 
används uttrycket missnöje.  

Motivation är ett begrepp som kan uppfattas som svårdefinierat. Jenner (2004) menar 
att ”det närmaste man kan komma är en sorts ”arbetsdefinition”. Att formulera en 
allomfattande definition är ett närmast omöjligt företag” (s. 37). I Svenska 
akademiens ordlista (2006) förklaras motivation som ”system av motiv för 
handlingar; inre motivering” (s. 587). Begreppet motivation har uppkommit från det 
latinska ordet för ”att röra sig”, movere. Mot bakgrund av detta kan motivation ses 
som en förklaring till vad som får människor att röra sig (Jenner, 2004), det vill säga 
individens drivkraft. Med hänvisning till detta kommer begreppen motivation och 
drivkraft att användas som liktydiga i den fortsatta texten.  

 

 

2.3 Tidigare forskning inom fältet lärares motivation och 
arbetstillfredsställelse 

 

Tidigare forskning inom det aktuella området lyfter fram flera faktorer som påverkar 
lärares motivation och arbetstillfredsställelse i både positiv och negativ bemärkelse. I 
nedanstående forskningsöversikt kommer dessa faktorer att belysas. 
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2.3.1 Faktorer som främjar motivation och arbetstillfredsställelse 

 

Olika former av fruktbara mellanmänskliga relationer är en av de faktorer som enligt 
tidigare forskning är mest framträdande för att öka lärares motivation och 
arbetstillfredsställelse. Interaktionen med elever och bekräftelse på att de lär sig 
upplevs som centralt i det vardagliga arbetet (Huysman, 2008; Morgan, Kitching & 
O’Leary, 2007; Perrachione, Rosser & Petersen, 2008). Många lärare uppger att det 
är i detta de finner kraften till att stanna i yrket (Persson, 2006). Vidare uppges det 
kollegiala samarbetet och stödet som finns i dessa relationer som en bidragande 
faktor till arbetstillfredsställelse (Frankenhaeuser & Ödman, 1992). Kollegialiteten 
tros även fylla en viktig funktion för att motverka och balansera den arbetsbelastning 
som lärare ofta upplever sig känna (Berglund & Larsson, 2006). Ytterligare faktorer 
som kan kopplas till goda relationer med elever och kollegor är upplevelsen av en 
positiv skolmiljö; att grundläggande värderingar delas med kollegor, samt att 
undervisningen kan planeras så att den passar in med andra lärares undervisning 
vilket medför en möjlighet till gemensam tid för kollegialt samarbete (Perrachione 
m.fl., 2008).  

Lärares upplevelse av att vara rättvist värderad på sin arbetsplats är en högt 
bidragande faktor till att de känner arbetstillfredsställelse (Perrachione m.fl., 2008). 
Genom att deras arbete uppmärksammas och erkänns väcks motivationen vilket leder 
till bättre prestationer i yrkeslivet (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). 
Ytterligare faktorer som påverkar känslan av att trivas med sitt arbete är 
stimulerande och varierande arbetsuppgifter (Frankenhaeuser m.fl., 1992; Huysman, 
2008). Forskning visar även att verksamheter med klart definierade mål och rådande 
samstämmighet mellan ledning och lärare har goda förutsättningar för en 
arbetstillvaro präglad av trivsel. I dessa fall finns tydliga direktiv om vad yrkesrollen 
innefattar vilket i förlängningen medför att olika uppgifter fördelas på ett mer 
tillfredställande sätt (Rizzo, House & Lirtzman 1970).  

Då individer känner delaktighet i de beslut som fattas i verksamheten och då de 
tilldelas eget ansvar för det arbete de utför ökar trivseln på arbetsplatsen 
(Frankenhaeuser & Ödman, 1992; Huysman, 2008). Vidare visar 
Arbetslivsinstitutets KRAV-undersökning (Månsson, 2006) att upplevelsen av att ha 
kontroll över sin arbetssituation står i proportion till de krav som arbetet innefattar. 
Då dessa är väl avvägda i förhållande till varandra utgör de en bidragande faktor för 
arbetstillfredsställelse (a.a.). Med hänvisning till Parding och Ringarps beskrivning 
(2008) av lärares numera begränsade rätt till självbestämmande, kan en viss 
problematik skönjas i förhållandet mellan kontroll och krav. 

Känslan av att tillhöra en professionell och dynamisk skolorganisation samt att ha 
skolledningens stöd uppges av många lärare vara en faktor som motiverar i 
arbetslivet (Morgan m.fl., 2007). Huysmans (2008)  forskning påvisar vikten av att 
lärare ges förutsättning att använda de kunskaper de besitter. Detta är en bidragande 
orsak till att arbetstrivsel uppstår. 

Irländsk forskning visar att lärare motiveras av medvetenheten om att 
utbildningssystemet numer tillgodoser fler barns behov, både med avseende på 
inkluderingen av fler elever och på individualiseringen av undervisningen (Morgan 
m.fl., 2007). I samma studie framkommer även att den positiva effekt som lärare kan 
ha på barns tillvaro ses som en källa till motivation. Liknande bekräftas av 
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amerikansk forskning (Perrachione m.fl., 2008).  Här presenteras resultat som 
refererar till lärares känsla av att bidra till att göra skillnad för eleverna. Detta är en 
faktor som påverkar arbetstillfredsställelsen i positiv riktning.  

Sammanfattade resultat från undersökningar som belyser olika argument till varför 
lärare väljer att stanna kvar i yrket, trots att många uppger sig vara missnöjda med 
arbetsvillkoren, påvisar faktorer som bland annat innefattar rädsla för att inte 
behärska ett annat yrke (Månsson, 2006) samt att vissa lärare har nära till pensionen 
eller för att de uppskattar de sammanhängande perioder av ledighet som arbetet 
erbjuder (Perrachione m.fl., 2008). 

 

 

2.3.2 Faktorer som hämmar motivation och arbetstillfredsställelse 

 

Ulfdotter Eriksson (2006) presenterar i en avhandling resultat som visar att 
grundskolelärare hamnar på plats 51 av 100 då olika yrken listats efter den status de 
anses ha. I samband med detta kan nämnas att lärares motivation hämmas av att de, 
på många plan, upplever sig vara eftersatta i förhållande till andra yrkesgrupper 
(Morgan m.fl., 2007). I OECD:s (2011) internationella jämförelse av lärarlöner i 
Europa framgår att Sverige hamnar på en nivå som ligger strax under medel. Lönen 
anges som en av de främsta faktorerna till missnöje bland lärare. Den, enligt dem, för 
låga ersättningen är en starkt bidragande orsak till att många överväger att lämna 
yrket (Perrachione m.fl. 2008; SCB, 2005). I annan forskning framkommer att 
möjligheten till en högre lön skulle kunna få lärare att byta arbetsplats (Månsson, 
2006).  Andra anledningar att byta arbete är dålig psykosocial arbetsmiljö, för lite 
planeringstid, brister i organisationen och arbetsledningen samt stora barn- och 
elevgrupper, (SCB, 2005). Stora klasser medför ofta att resurser saknas vilket får 
konsekvenser av att vissa elever inte får den hjälp de behöver. Detta upplevs av 
många lärare som motivationssänkande (Morgan m.fl., 2007).  

Den verklighet som lärare arbetar i innefattar en mängd sociala möten. De måste 
ständigt bemöta elever och föräldrar med olika bakgrund och utifrån individuella 
behov. Samtidigt måste de förhålla sig till de ramar som fastställts av kommunala 
myndigheter och nationella byråkratier (Fredriksson, 2010). Dessa omständigheter 
leder enligt Persson (2006) till att många lärare upplever brist på inflytande och till 
och med vanmakt. Majoriteten av de lärare som känner maktlöshet har varit 
verksamma i yrket sedan många år. Nyutbildade lärare har lättare att möta de krav 
som arbetet innefattar än mer erfarna kollegor. Samma mönster kan skönjas gällande 
förtroende för ledningen - ju längre yrkeserfarenhet desto svagare förtroende (a.a.). 

De förutsättningar som missnöjet bottnar i kan härledas till skolans utveckling och de 
förändringar som yrket genomgått sedan decentraliseringen genomfördes (Persson, 
2006). Detta finns närmare beskrivet under avsnitt 2.1. Den nivå av missnöje som 
den enskilde läraren upplever tycks vara beroende av i vilken utsträckning man ser 
sig som tillhörande läraryrket eller som kommunalt anställd. En konsekvens av detta 
ställningstagande är, enligt Persson, att relativt många identifierar sig som lärare 
framför en lojal skolorganisationsmedlem. Svenska forskningsresultat (a.a.) visar att 
lärare upplever ett sviktande förtroende från statliga och kommunala uppdragsgivare. 
Mot bakgrund av vad som tidigare skrivits gällande sambandet mellan samhällets 
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förtroende och avprofessionalisering av lärare kan detta ses som en förklaring till de 
ställningstaganden som görs. 

Ytterligare en av de förändringar som decentraliseringen medfört är 
arbetstidsreglering. I praktiken har denna inneburit att inflytandet över den egna 
arbetstiden minskat (SOU, 2000:39). Den övertid som krävs för att hinna med de 
uppgifter som yrket innefattar ses av många lärare som en icke motiverande faktor 
(Morgan m.fl., 2007). Detta motsägs av en studie som visar att missnöje i samband 
med övertid är relativt marginellt, då 8 av 10 lärare anser sig vara tillfreds med sina 
arbetstider (Persson, 2006).  

Samtidigt som inflytandet över den egna arbetstiden minskat har också antalet 
arbetsuppgifter stigit (Hargreaves, 1998). Den ökade arbetsbelastningen är en stor 
källa till missnöje och beror på att yrkets huvuduppgift inte längre enbart är 
undervisning, utan numer också består av ett omfattande pappersarbete och diverse 
utvärderingsmoment. Ökad belastning anges av många lärare också som en 
anledning till att lämna arbetet (Perrachione m.fl., 2008).  

Utbildningsminister Jan Björklunds uttalande om att den nya lärarutbildningen är en 
åtgärd för att höja yrkets status (Utbildningsdepartementet, 2010b) kan ses som en 
strävan mot att locka fler studenter till lärarutbildningen. Den vid samma tillfälle 
uttalade åtgärden om fortbildning av verksamma lärare kan även tolkas som att syfta 
till att motivera dem till att stanna i yrket.  Cox (1988) forskning påvisar att 
upplevelsen av en dålig arbetsmiljö har en effekt på anställdas hälsa och 
arbetstillfredsställelse. Dessa rön kan, i relation till ovan skrivna, ses som en 
indikation på värdet av att kartlägga olika faktorer som inverkar på lärares 
motivation och arbetstrivsel. 

Arbetslivsinstitutets undersökning (Persson, 2006) visar att de förväntningar som 
finns på yrket vid den tidpunkt som lärare ger sig in i professionen, i relation till hur 
verkligheten sedan faktiskt ter sig, är av betydelse för den belåtenhet lärare upplever. 
Då klyftan mellan föreställningen och realiteten är för stor riskeras en låg 
arbetstrivsel. Även den kompetens och kapacitet som läraren besitter i förhållande till 
de sysslor som ska utföras spelar enligt denna undersökning in i sammanhanget. 
Inom den offentliga sektorn är lärare en av de yrkesgrupper som i störst utsträckning 
anger att deras yrkesval, i första hand, baseras på att de ska kunna försörja sig.  
Samma studie visar också resultat som säger lärare inte har några större 
förväntningar på att deras arbete ska vara varierande. Trots detta uppger många 
verksamma att variationen är en av de anledningar som bidrar till att de stannar kvar 
i yrket (a.a.).  

Som tidigare nämnts ser lärare fruktbara mellanmänskliga relationer som mycket 
motivationshöjande och trivselbidragande. Motsatsen gäller då relationerna är av 
mer negativ karaktär. Dessa situationer innefattar till exempel elever som inte är 
tillräckligt deltagande för att ta till sig undervisningen eller då de uppträder på ett 
störande vis (Morgan m.fl. 2007). Vidare anser lärare att bristande föräldrastöd leder 
till missnöje (Perrachione, m.fl. 2008). Ett annat bekymmer som kan kopplas till 
mellanmänskliga relationer är, enligt Huysman (2008), att den professionella 
lärarrollen ibland överlappar den privata. Den forskning som han bedrivit på mindre 
skolor i små städer, visar att privata relationer med elever och deras föräldrar orsakar 
en slags rollförvirring . I förlängningen kan sammanblandningen av rollerna leda till 
orealistiska förväntningar från både läraren själv, kollegor, ledning och 
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samhällsmedlemmar. Detta associeras till att de olika rollerna inte stämmer överens. 
Rollförvirring upplevs ofta som en stor källa till arbetsmissnöje. 

Som avslutning på detta stycke kan nämnas att små motivationshämmande faktorer 
som inträffar ofta ses som mer besvärliga än stora som inträffar väldigt sällan 
(Morgan m.fl., 2007). Vidare tyder undersökningar på att positiva 
vardagsupplevelser i större utsträckning kan relateras till att motivationen höjs 
jämfört med att negativa vardagsupplevelser kan kopplas till att motivationen 
hämmas (a.a.). 

 
 

2.4 Sammanfattning 
 

Detta kapitel har syftat till att beskriva de förändringar som skett på samhällsnivå 
och som återspeglats i skolans verksamhet. En annan avsikt har varit att lyfta fram de 
faktorer som enligt både svensk och internationell forskning visat sig ha en 
främjande respektive hämmande effekt på lärares motivation och 
arbetstillfredsställelse.   

Samhället har över tid genomgått en förändring, från att ha varit modernt till att bli 
postmodernt. Övergången har inneburit förändringar för lärare att utöva sitt yrke, 
varav decentraliseringen av skolans styrning kan ses som den största. Förändringarna 
har i förlängningen resulterat i en ökad arbetsbörda, delvis orsakad av 
utvärderingsmoment av olika resultat som ska återrapporteras till statliga 
myndigheter. Forskning har uppmärksammat en ökad ohälsa bland lärare, vilket i 
många fall hänvisats till den intensifiering som skett inom yrket. Som kontrast till 
detta finns även studier som visar att många lärare trivs med sitt arbete. 
Yrkesgruppen kan sägas vara ”nöjda som lärare men missnöjda som anställda” 
(Persson, 2006, s. 27).  

År 2011 trädde nya läroplanen, Lgr 11, i kraft. Enligt utbildningsminister Jan 
Björklund innehåller den tydligare mål och riktlinjer. Styrdokumentet är en av de 
reformer som genomförts inom skolpolitiken. Ett annat exempel är 
lärarlegitimationen som syftar till att höja läraryrkets status samt garantera 
undervisningsbehöriga lärare. 

Mot bakgrund av den litteratur som studerats, presenteras nedan en sammanfattning 
av de mest omnämnda faktorerna som, i både positiv och negativ bemärkelse, 
inverkar på lärares motivation och arbetstrivsel:  

 

• Mellanmänskliga relationer 

• Yrkets status 

• Lönen 

• Kollegialt samarbete 

• Arbetsmiljö och arbetsbelastning 

• Förväntningar på yrket 
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• Ansvar, inflytande, delaktighet och kontroll 

• Uppmärksammande och erkännande av arbetsinsatser 

• Arbetsuppgifternas karaktär och möjlighet att använda sin kompetens 

• Skolledning och klart definierade mål  

 

Vinsten i att kartlägga dessa faktorer kan ses i att förebyggande åtgärder möjliggörs 
samt att utsikterna förbättras för att behålla redan verksamma lärare.   

 

 

2.5 Teoretisk modell  

 
Den teoretiska modell som fungerar som utgångspunkt för denna studie är Herzbergs 
The two factor theory, även kallad The motivation – hygiene theory. Enligt Herzberg 
påverkas motivationen av två olika komponenter. Dessa benämner han hygienes och 
motivators. Motivators verkar motivationshöjande medan en avsaknad av hygienes 
sänker motivationen (Herzberg m.fl., 1993). 

Hygienes beskrivs som yttre faktorer som påverkar motivationen. Dessa relateras till 
arbetet kontext och styr den tillfredsställelse vi upplever på arbetet . Exempel på 
yttre verkande faktorer är arbetsmiljö, trygghet och pengar. Teorin säger att om dessa 
faktorer saknas eller inte uppfylls i godtagbar utsträckning resulterar det i missnöje, 
låg motivation och svaga prestationer. Av den anledningen benämns dessa som 
motivationshämmande. Om faktorerna däremot ökar eller förbättras kommer effekten 
att visa sig i form av reducerat missnöje. Den genuina motivationen för arbetet 
kommer dock inte att påverkas, vilket förklaras med att den styrs av andra faktorer. 
Om det saknas förutsättning för att tillgodose de yttre faktorerna blir följden att 
missnöjet blir så stort att förmågan att känna motivation blockeras (Herzberg m.fl., 
1993). 

Motivators är faktorer som leder till en inre drivkraft, det som ses som den genuina 
motivationen, och genererar hög motivation och bra prestationer. De verkar på så vis 
motivationsfrämjande. Dessa kommer vidare att benämnas faktorer som främjar den 
inre motivationen och kan kopplas till arbetets innebörd. Exempel på faktorer som 
främjar den inre motivationen är uppmärksammande och erkännande av bra 
prestationer, utvecklingsmöjligheter, eget ansvar samt känsla av att arbetssysslorna 
är intressanta och meningsfulla (Herzberg m.fl., 1993).  

Följande exempel visar hur teorin kan appliceras på lärarprofessionen: Lärarna på en 
skola är missnöjda med sin lön, vilket är en yttre faktor som påverkar motivationen 
negativt. Med anledning av att lärarna tycker sig få för lite pengar för det jobb de 
utför innebär det att en yttre faktor inte uppfyllts i godtagbar utsträckning, vilket 
leder till missnöje och förhindrar den inre drivkraft som krävs för att bli motiverad. 
En löneförhöjning skulle dock inte innebära att lärarna blev motiverade, bara att en 
källa till missnöje försvunnit, vilket ökat arbetstillfredsställelsen. I och med att 
denna faktor nått en godtagbar nivå finns förutsättning för inre motivation att 
utvecklas, givet att de faktorer som styr den inre motivationen också ges utrymme i 
arbetssituationen. Exempel på detta är möjligheten att kunna utföra ett bra arbete 
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genom till exempel tillräckliga resurser eller att rektorn uppmärksammar delar av 
arbetet och ger feedback. Sammanfattningsvis kan förhållandet mellan 
arbetstillfredsställelse och motivation således beskrivas som att individen måste 
känna arbetstillfredsställelse innan den kan känna genuin motivation. 

Den kritik som riktats mot teorin har bland annat pekat på att det saknas bevis som 
bekräftar att mycket nöjda individer alltid är motiverade och högpresterande 
(Kermally, 2004). Vidare menar kritikerna att faktorer som styr motivation och 
arbetstillfredsställelse inte kan generaliseras, utan att de varierar beroende på den typ 
av arbete som utförs och de individer som utför arbetet (a.a.). Det kan även ses som 
bristande att teorin inte behandlar relationer och förhållanden som ligger utanför den 
professionella rollen. I detta sammanhang kommer dessa dock inte att beröras varför 
vi anser att Herzbergs teoretiska modell är passande för resultatdiskussionen av 
denna uppsats. Det kan öka möjligheterna för ett mer ”kliniskt” synsätt och att fokus 
läggs på faktorer som inverkar på det faktiska arbetet. Därmed kan dessa också 
användas som utgångspunkt i arbetet mot mer motivation och arbetstillfredsställelse 
inom yrket.  

 

2.6 Syfte och frågeställning 
 

Med anknytning till de förhållanden som lyfts fram i introduktionen och mot 
bakgrund av det relativt omfattande antal faktorer som framkommit i tidigare 
forskning blir föreliggande studies syfte att belysa vilka faktorer lärare främst lyfter 
fram som främjande och hämmande för motivation och arbetstillfredsställelse. 
Genom att bringa klarhet i detta framkommer en utgångspunkt för strävan mot en 
god eller bättre arbetsplatstillvaro för lärare. Arbete som syftar till att långsiktigt 
förändra och förbättra arbetsvillkor är ofta tidskrävande och komplicerade processer 
(Skolverket, 2011). Det kan dessutom ses som ett relativt genomgripande uppdrag 
som kräver successiv implementering eller förändring. Då utgångspunkten grundar 
sig på arbetstagarnas egna prioriteringar kan det eventuellt undvikas att fokus läggs 
på faktorer som anses vara mindre viktiga. Detta kan ses som betydande för både 
elever, föräldrar, lärare, organisation samt kommunala och statliga myndigheter. 

 

För att uppfylla syftet med denna studie kommer vi att ta hjälp av följande 
frågeställningar:  

 

• Hur definieras begreppen motivation och arbetstillfredsställelse av lärare? 

• Vilka faktorer upplevs av lärare själva som mest främjande för motivation 
och arbetstillfredsställelse? 

• Vilka faktorer upplevs av lärare själva som mest hämmande för motivation 
och arbetstillfredsställelse? 
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3 METOD 
 

I följande avsnitt kommer den undersökningsgrupp som använts i studien att presenteras. 
Vidare redogörs för undersökningsinstrument och tillvägagångssätt samt hur bearbetning 
och analys av data gått till. Slutligen kommer etiska reflektioner och metodkritik att 
behandlas. För att presentera beskrivningar och redovisningar på ett varierat sätt 
kommer ordet lärare att alterneras med informant, respondent och intervjuperson.  

 

3.1 Urval  
 

Urvalet baserades på kön, verksamma år i yrket och placering på låg- mellan- eller 
högstadium. Kriterierna utformades med avsikten att få en så god spridning och 
variation av upplevelser och erfarenheter som möjligt. Intentionen var således att 
studien skulle innefatta informanter från olika skolor av båda könen, med olika lång 
erfarenhet av yrket samt från grundskolans alla stadier. Utifrån de nämnda kriterierna 
gjordes ett urval bland lärare som är anställda på två 1-9 skolor där vi tidigare haft 
verksamhetsförlagd utbildning och vikarierat. Då det är två mindre skolor hade vi 
redan en uppfattning om hur länge de olika lärarna varit verksamma i yrket, och de 
som tillfrågades att ingå i studien var de som upplevdes möjliggöra den bredd vi 
eftersträvade. Förhoppningen var sedan att finna gemensamma nämnare i dessa 
lärares upplevelser av motivation och arbetstillfredsställelse samt att eventuellt även 
få kännedom om uppfattningar som inte ligger i linje med tidigare forskning.  

För att underlätta förståelse och vidare läsning följer nedan en kort presentation av de 
lärare som ingick i studien: 
 

Lärare 1: Kvinna, 60-65 år gammal, ca 40 år i yrket. Lågstadium.  

Lärare 2: Man, 30-35 år gammal, ca 5 år i yrket. Mellanstadium. 

Lärare 3: Kvinna, 35-40 år gammal, ca 10 år i yrket. Högstadium. 

Lärare 4: Kvinna, 35-40 år gammal, ca 15 år i yrket. Lågstadium. 

Lärare 5: Man, 50-55 år gammal, ca 30 år i yrket. Mellanstadium. 

 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
 

Då syftet med studien är att undersöka lärares egna uppfattningar om vad som främst 
hämmar eller främjar deras motivation och arbetstrivsel gjordes valet att använda 
kvalitativa intervjuer. Detta eftersom avsikten med sådana, enligt Patel och 
Davidsson (2003), är att upptäcka och identifiera de intervjuades synsätt och 
uppfattningar om ett fenomen. Vid kvalitativa intervjuer är det vanligt med en låg 
grad av standardisering och strukturering. Det vill säga att frågorna formuleras under 
intervjuns gång och att ordningen på dem varieras beroende på vem som intervjuas 
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samt att frågorna är öppna och svarsutrymmet stort (a.a.). I denna studie fanns en 
önskan att på ett förhållandevis enkelt sätt kunna jämföra informanternas svar, varför 
graden av standardisering är högre än den vanligtvis är i kvalitativa intervjuer. Detta 
visade sig i form av en intervjumall med färdigformulerade frågor (se BILAGA 1) 
som ställdes i mer eller mindre samma ordning till alla lärare som intervjuades. Dock 
formulerades följdfrågor allteftersom informanterna delade med sig av svar som 
krävde sådana, varför intervjuerna inte kan sägas vara helt standardiserade (a.a.). 
Graden av strukturering var i enlighet med den kvalitativa forskningstraditionen låg 
med öppna frågor. De frågor som hade en mer sluten utformning hade i stället en 
följdfråga av öppnare karaktär.  

Då en av oss har egna barn placerade på den ena av de två skolorna som de utvalda 
informanterna arbetar på gjordes valet att den andra skulle genomföra intervjuerna 
här. Detta för att undvika en eventuell konfliktsituation där rollen som forskare 
eventuellt kunde ha blandats ihop med den som förälder i respondenternas ögon. 
Vidare begränsades antalet intervjuer till fem stycken eftersom fler intervjuer hade 
inneburit att mindre tid kunnat läggas på analys och diskussion. Enligt Stukát (2005) 
är antalet intervjupersoner av mindre betydelse då syftet är att göra en kvalitativ 
undersökning. 

Den första kontakten med de utvalda respondenterna gjordes personligen på deras 
arbetsplatser, där de informerades om studiens syfte och tillfrågades om de ville 
ställa upp på intervju. Alla tillfrågade lärare tackade ja till att delta i studien och 
alltså finns inget bortfall av resultatet. Intervjuerna genomfördes sedan cirka en 
vecka efter första kontakten, och tog i genomsnitt en timme vardera. Vidare ägde de 
rum på respektive arbetsplatser för att en, för informanten, trygg och ohotad miljö är 
att föredra (Stukát, 2005). Ingen av informanterna fick veta frågorna i förväg, då 
tanken var att svaren skulle vara individuella och spontana.  

Med anledning av att flera informanter uttryckte en ovilja över att bli inspelade, och 
det ansågs betydande att de skulle känna sig bekväma, gjordes valet att i stället föra 
anteckningar under intervjuns gång. Intervjupersoner är inte lika angelägna om att 
framstå som sammanhängande och förnuftiga, och tenderar att svara mer spontant, 
när de inte blir inspelade (Patel & Davidsson, 2003). Ytterligare en anledning till att 
anteckna framför att spela in berodde på den tidskrävande transkribering som skulle 
behövts göras av alla inspelningar. 

I forskningssammanhang talar man om validitet, att undersöka det man avser att 
undersöka, och reliabilitet, att undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt. I kvalitativ 
forskning används sällan reliabilitetsbegreppet då det är mer avsett för kvantitativa 
ansatser (Patel & Davidsson, 2003), i stället ges begreppet validitet en djupare 
innebörd och omfattar hela forskningsprocessen. I termer av reliabilitet har dock 
standardiserade intervjuer en förhållandevis god sådan (a.a.), varför vår studie kan 
anses vara tillförlitlig. För att säkerställa att det som undersöktes var det avsedda 
utformades intervjufrågorna med stor noggrannhet och eftertanke, och följdfrågor 
som utvecklade svaren ställdes för att undvika feltolkningar av både intervjuare och 
intervjuperson. 

Validiteten gällande datainsamling relateras till om forskarna har lyckats skaffa en 
ordentlig grund för att göra en tillförlitlig tolkning av den intervjuades livsvärld 
(Patel & Davidsson, 2003), vilket vi anser oss ha gjort i och med sammanställandet 
av den forskningsöversikt som presenteras i rapportens Bakgrundskapitel (2). Att 
bekantskap med informanterna var stiftad sedan tidigare var något som upplevdes 
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som positivt då vi redan hade en viss förförståelse gällande deras person. Dessutom 
var de säkerligen mer förtroliga och öppenhjärtiga under själva intervjuerna än de 
hade varit med en helt okänd intervjuare. 

 

 

3.3 Bearbetning och analys av data 
 

Enligt Patel och Davidsson (2003) finns ingen bestämd metod för hur en kvalitativ 
bearbetning ska gå till, utan varje unikt fall kräver sin egen unika bearbetningsmetod. 
Det första steg som gjordes i bearbetningen var att de anteckningar som fördes under 
intervjuernas gång renskrevs och utvecklades i direkt anslutning till dessa. När 
intervjuerna var renskrivna lästes de upprepade gånger i avsikt att skönja mönster 
och lämpliga kategorier, vilket i det här fallet innebar en uppdelning i olika faktorer 
som främjar eller hämmar motivation och arbetstillfredsställelse. Nästa steg var att 
färgkoda informanternas uttalanden efter de kategorier som de hörde hemma i, och 
sedan börja sammanställa dessa under lämpliga rubriker. 

I en slutlig analys jämförde vi och letade likheter och skillnader mellan de olika 
faktorerna. 

 

 

3.4 Forskningsetiska reflektioner 
 

Undersökningen har genomförts i enlighet med de forskningsetiska principer som 
rekommenderas av Vetenskapsrådet (2002). För att garantera det grundläggande 
individskyddskravet vid humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning bör fyra 
huvudkrav beaktas: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (a.a.).  

Då den första kontakten togs informerades intervjupersonerna om studiens syfte och 
deras roll i den, samt att deras deltagande var helt frivilligt och att de hade rätt att 
avbryta sin medverkan närhelst de önskade. Vidare upplystes de om att deras 
uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och att det endast var författarna till denna 
rapport som skulle veta vilka informanterna var. Vi underströk även att studien inte 
handlar om hur lärarna trivs på sin nuvarande arbetsplats, vilket skulle kunna vara ett 
känsligt ämne, utan om vilka faktorer som de anser påverka den egna motivationen 
och arbetstrivseln generellt.  

De uppgifter som framkom har endast använts i forskningssyfte och informanterna 
garanterades anonymitet. För att ytterligare säkerställa anonymiteten gjordes därför 
valet att i rapporteringen inte skilja på de skolor informanterna arbetade. Lärarna är i 
stället angivna som ”Lärare 1-5” utan åtskillnad gällande deras respektive 
arbetsplats. 

I samband med att samtycke gavs uttryckte flera informanter en önskan om att få läsa 
den färdiga rapporten, då ämnet upplevdes som så intressant att de ville höra vad 
andra sagt. Slutresultatet kommer därför att sändas till dem. 
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3.5 Metodkritik 
 

Valet att föra anteckningar under intervjuerna i stället för att spela in skulle kunna 
ses som en brist eftersom möjligheten att återge exakt vad någon sagt, eller lyssna 
upprepade gånger för att verkligen inte missa något, går förlorad. Vidare kan det 
tänkas att olika nyanser i tonfall och betydelsefulla pauser passerar obemärkta. 
Dessutom blir det ett litet avbrott i intervjun, vid de tillfällen ett längre uttalande 
skrivs ned ordagrant för att inte tolkningen ska bli felaktig. Dock anser vi att 
vinsterna av att föra anteckningar blev så mycket större i form av avslappnade 
informanter med ett potentiellt ärligare och tillförlitligare resultat att instrumentet 
rättfärdigades. Ytterligare en behållning är att det var tidsbesparande, då vi inte 
behövde utföra den tidskrävande transkribering som krävs av inspelade intervjuer. 
Enligt Stukát (2005) tar en timmas intervju 3-5 timmar att transkribera, vilket 
innebär att våra fem timslånga intervjuer hade tagit mellan 15 och 25 timmar att 
skriva ut. Detta hade varit ett alldeles för omfattande arbete.  

Eftersom vi är intresserade av att utifrån vår studie kunna dra vissa generella 
slutsatser om lärares motivation och arbetstrivsel hade en kvantitativ ansats med fler 
informanter kunnat vara bättre lämpad för ändamålet. Men då det var av vikt för oss 
att få utvecklade svar och ett tillförlitligt resultat föll ändå valet på att utföra en 
kvalitativ studie. Enligt Patel och Davidsson (2003) kan även sådana användas för att 
göra generaliseringar, även om det inte är lika vanligt förekommande. De menar då 
att den kvalitativa analysen kan leda fram till en förståelse av ett fenomen, och att en 
generalisering av detta fenomen då kan göras i relation till andra snarlika situationer 
eller sammanhang.  

Ett sätt att ytterligare säkerställa tillförlitligheten i studien hade varit att vi båda 
närvarat vid intervjuerna, för att på så sätt kunna uppfatta olika saker och kunna 
addera flera dimensioner till vår förståelse (Patel & Davidsson, 2003). Varför 
intervjuerna i stället utfördes enskilt förklaras närmare under avsnitt 3.2, men har 
också sin grund i att en person som intervjuas av två personer kan uppleva sig vara i 
en form av underläge, vilket påverkar svaren (Stukát, 2005). 
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4 RESULTAT 
 

Syftet med denna studie är att lyfta fram de faktorer som enligt lärare själva har 
störst inverkan på motivation och arbetstillfredsställelse. I kommande kapitel 
presenteras och redovisas de resultat som framkommit genom intervjuerna. 
Inledningsvis redogörs för informanternas uppfattningar om motivation och 
arbetstillfredsställelse. Vidare presenteras de faktorer som utkristalliserats som mest 
betydelsefulla för att främja eller hämma lärares drivkraft och trivsel i yrket.  

 

4.1 Lärares uppfattning om begreppen motivation och 
arbetstillfredsställelse  

 

De lärare som deltagit i studien är eniga om att det finns en skillnad mellan 
begreppen motivation och arbetstillfredsställelse. Det uppstår dock vissa 
begreppsförvirringar då de motiverar hur de anser att begreppen skiljer sig åt. Under 
intervjuerna flyter definitionerna ihop. Detta gäller samtliga informanter.  

 

Begreppen hänger definitivt ihop. Man tappar motivationen om inte andra är 
motiverade och när man tappar motivationen så trivs man inte lika bra. På 
samma sätt som att man själv kan trivas, men om inte andra trivs så tappar man 
motivationen för arbetet. Trivsel och motivation är liksom förutsättningar för 
varandra på något sätt (Lärare 4). 

 

I samband med att intervjuerna genomfördes framkom att begreppet motivation 
tenderade att relateras till yrkesrollen medans arbetstrivsel istället kopplades till den 
fysiska arbetsplatsen: 

 

Det som gör att man trivs med jobbet är själva arbetsmiljön, en bra klass och bra 
arbetskamrater. Men en usel chef sabbar motivationen. Då vill du inte ta på dig 
något extra. Du kan däremot trivas utan att vara motiverad (Lärare 5). 

 

I bakgrundskapitlet behandlades problematiken gällande tolkning och beskrivning av 
begreppen motivation och arbetstillfredsställelse (se Begreppsförklaring 2.2). 
Refererat till detta kan konstateras att samma definitionsproblematik uppstod under 
de genomförda intervjuerna. Gällande den samhörighet som finns mellan begreppen 
kan sägas att informanterna bekräftade såväl vårt antagande, som nämns i uppsatsens 
introduktion, likväl som tidigare forskning genom att det nära sambandet mellan 
begreppen uttrycktes i termer av att ”motivation och arbetstillfredsställelse är 
varandras förutsättningar”. De faktorer som, enligt de intervjuade lärarna, påverkar 
motivationen har även en inverkan på arbetstrivseln. Av den anledningen åtskiljs inte 
faktorerna efter huruvida de styr antingen motivation eller arbetstillfredsställelse, 
utan presenteras nedan under samma rubrik. I de fall informanterna specifikt har 
uppgett en faktor som motiverande eller trivselbidragande har detta angetts i texten. 
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4.2 Faktorer som främjar motivation och 
arbetstillfredsställelse 

 

Analysen av intervjuerna visade att nedanstående rubriker är de faktorer som, av 
lärarna själva, anges som mest betydelsefulla för att motivation och 
arbetstillfredsställelse ska uppstå.  

 

4.2.1 Interaktion med elever och ”att göra skillnad” 

 

Interaktion med och feedback från elever uppges av samtliga lärare som den mest 
betydande faktorn för motivation och arbetstrivsel. Kvaliteten på det samspel som 
varje dag sker i klassrummen framstår som så avgörande att den utgör en anledning 
till att både stanna kvar i yrket och att lämna det.  Då samspelet fungerar väl uttrycks 
det att arbetstillfredsställelsen ökar och att de blir mer motiverade i sin lärarroll. Då 
både vill och vågar de undervisa på ett mer innovativt och varierande sätt: 

 

När man litar på sin grupp och vet att den fungerar… då vågar man ta ut 
svängarna lite mer. Ta utflykter och studiebesök som exempel. Man vågar cykla 
i väg med ett gäng till skogen om man har elever som kan ta instruktioner och 
sköta sig någorlunda. Jag har haft klasser då man visste att någon garanterat 
skulle bli överkörd eller försvinna om man försökte något sådant… (Lärare 2). 

 

Den tveklöst mest uttalade anledningen till att respondenterna kände tillfredsställelse 
i sitt arbete relaterades till att få vara en del av elevernas lärande och utveckling. När 
eleverna gör framsteg, både kognitiva och sociala, framkom att lärarna upplever att 
de bekräftas i sin yrkesroll, vilket medför ett personligt välmående och en starkare 
drivkraft i arbetet. Detta kan illustreras av följande uttalande som yttrades i samband 
med resonemang om motiverande händelser i läraryrket: 

 

Varje gång barnen knäcker läskoden. En pojke som läste utan att veta om det, 
”Vet du vad du gör nu? Du LÄSER!”. Fantastiskt. Och varje gång de har gjort 
något de är stolta över (Lärare 1). 

 

Informanterna lyfte också fram olika exempel på specifika tillfällen som varit särskilt 
motiverande under deras verksamma år. Dessa kan refereras till ögonblick då de 
upplevt att de betytt något för enskilda elever och att de på något sätt ”gjort skillnad” 
och bidragit till en förändring i elevens liv. Situationerna kan ses både i och utanför 
klassrummet, och innefattar både funktionen av att vara en ”viktig vuxen” i elevernas 
liv såväl som den ämnesundervisande rollen:  

 

Jag minns särskilt en elev som hade IG i fyra av mina ämnen. Efter mycket 
extraarbete, utöver ordinarie lektionstid, gjorde eleven sådana framsteg att den 
faktiskt lyckades bli godkänd i alla fyra. Då sa eleven vi klarade det! Det gav en 
stor tillfredsställelse (Lärare 3). 
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Avslutningsvis kan sägas att lärares upplevelse av motivation och trivsel i stor 
utsträckning kan ses i förhållande till den respons de får från sina elever. 
Undersökningen visade att feedback är en faktor av betydelse också när den kommer 
från annat håll. 
 
 
 

4.2.2 Positiv feedback från vårdnadshavare, kollegor och 
skolledning 

 

I studien framkom att informanterna tillskriver stödet från vårdnadshavare, kollegor 
och skolledning ett väldigt stort värde. En god relation med hemmen och positiv 
feedback därifrån verkar motivationsfrämjande. Kollegial feedback nämns i första 
hand som en förutsättning för arbetstrivsel, och inte för att höja motivationen. 
Arbetskamraternas bekräftande av ett väl utfört arbete, och visad förståelse i 
situationer av tvivel på den egna förmågan, är starkt bidragande till att lärarna mäktar 
med sin komplexa yrkesvardag: 

 

Jag vill verkligen trycka på hur viktigt ett bra arbetslag är för att trivas! ….att 
kunna prata av sig med varandra… få stöd och hjälp… ja, lite tips om vad man 
kan göra och så… (Lärare 1). 

 

Flera respondenter tar även upp betydelsen av kollegors stöd då de någon gång 
övervägt att lämna yrket. Kollegiets uppbackning, i kombination med en stöttande 
ledning, kan verka avgörande i en sådan beslutssituation. Just betydelsen av en 
förstående ledning blir särskilt märkbar i konfliktsituationer med flera inblandade 
parter t.ex. vårdnadshavare, elever eller kollegor emellan. Vid känsliga situationer 
kan det upplevas som en befrielse att få överlämna ansvaret till rektorn. 

Under studien framkom att indirekt beröm och uppskattning från skolledningen 
vägde tyngre för skapandet av motivation än ett direkt framfört sådant gjorde. Detta 
motiveras med att berömmet då inte ses som en kompensation av en tung 
arbetsbörda, utan som mer ärligt och uppriktigt menat: 

 

Rektorn känns som en auktoritet som ger eller tar motivation beroende på om 
han/hon ser eller inte ser… Mest motiverande är det då man fått höra från andra 
att ens arbete är uppskattat av ledningen. Då känns det inte bara som att de 
försöker få en att jobba ännu hårdare. En kollega berättade att rektorn ofta 
refererade till mig vid samtal om lärare som arbetar engagerat och bra. Kollegan 
berättade det med värme i rösten och kramade om mig. Hade han sagt det på ett 
surt sätt hade jag kanske sett annorlunda på det (Lärare 3). 

 

Ovanstående citat kan ses som en situation där både kollegors och ledningens 
inblandning resulterade i förhöjd motivation och ökad arbetstrivsel. 
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4.2.3 Personlig utveckling 

 

Efter den vardagliga interaktionen med eleverna och feedback från dem och deras 
vårdnadshavare samt från kollegor och skolledning, var möjligheten till personlig 
utveckling i yrkesrollen den faktor som framstod som mest betydelsefull för 
motivation och arbetstillfredsställelse. Den utveckling som informanterna talade om 
kan ses från två aspekter. Den första handlar om att få utveckla sin kompetens genom 
olika fortbildningar:  

 

Det är motiverande när man känner att man får möjlighet att utvecklas i sin 
yrkesroll, till exempel genom kompetensutvecklingskurserna vi erbjuds ibland… 
eller som möjligheten jag fick genom Lärarlyftet. Känslan av att bli satsad på, 
helt enkelt (Lärare 4).  

 

Värdet av att erbjudas kontinuerlig utveckling underströks då en av de intervjuade 
lärarna berättade att tidigare tankar på att lämna yrket ersattes av förnyad energi och 
entusiasm efter en kompetenshöjande utbildning: 

 

I 40-årsåldern funderade jag på att sluta… en jobbig klass… det var inget roligt 
längre. Men så läste jag en kurs i specialpedagogik… och det blev en nytändning 
(Lärare 1). 

 

Den andra aspekten handlar om en mer erfarenhetsbaserad utveckling av yrkesrollen. 
Här ses utmaningar i det vardagliga arbetet som bidragande till upplevelsen av att 
förbättras som lärare. Känslan av att själv utvecklas och ha framgång med eleverna 
uppgavs leda till förhöjd motivation:  

 

Klasser som är lite krångliga… och där det krävs att man hittar nya sätt att 
bemöta eleverna och man måste pröva en undervisning som man inte brukar 
använda sig av för att få arbetet i klassrummet att fungera. Till exempel i grupper 
med elever från flera olika religioner. Det utmanar kompetensen när man måste 
balansera diskussioner så att de blir fruktbara för alla elever. Det är häftigt och 
kul att utöka problemlösningsrepertoaren. Det gör verkligen att man motiveras 
och växer som lärare (Lärare 3). 

 

Den sist nämnda aspekten av utvecklingsmöjligheter i yrket kan ses som något som 
styrs av lärarna själva, och hur de väljer att se på sitt yrke.   
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4.3 Faktorer som hämmar motivation och 
arbetstillfredsställelse 

 

Goda relationer med elever, föräldrar, kollegor och skolledning framträdde under 
intervjuerna som mycket främjande för lärarnas motivation och trivsel.  Det blev 
också tydligt att omvänt förhållande råder när relationerna är ansträngda. Nedan 
presenteras de faktorer som visade sig ha en hämmande effekt. 

 

 

4.3.1 Lön 

 

I Bakgrundskapitlet (se 2.3.2) framkom att lönen är en av de största anledningarna 
till att lärare känner missnöje och överväger att byta arbete. Även i denna studie ses 
lönen som en hämmande faktor då fyra av fem informanter uppgav den som främsta 
källan till missnöje och bristande motivation. De ansåg ersättningen vara alldeles för 
låg i förhållande till det arbete de utför: 

 

Det här yrket kräver så fruktansvärt mycket… och ingen lön som uppskattning… 
(Lärare 1). 

 

Tydligt var att ingen av lärarna tog upp lönen i samband med resonemang kring vad 
som motiverar dem, utan endast i redogörelser för vad som verkar 
motivationshämmande i yrket. En av informanterna nämnde dock inte lönen över 
huvud taget, förrän en direkt fråga ställdes. Svaret blev då att lönen inte var viktig för 
honom, och att han de facto var nöjd med den: 

 

Lönen är oväsentlig… jag klarar mig fantastiskt bra på det jag tjänar... dessutom 
är det så löjliga höjningar. En hundring extra i månaden kan jag klara mig utan 
(Lärare 5). 

 

En av de lärare som uppgav att lönen är den största källan till missnöje påpekade att 
den trots allt är tillräckligt hög för att klara sig. Det, i samband med alla positiva 
händelser i vardagen, får henne att stanna i yrket trots missnöjet. 

 

 

4.3.2 Vårdnadshavare  

 

Studiens resultat visar att elevernas vårdnadshavare kan ha en mycket negativ 
inverkan på lärares drivkraft. Näst efter lönen var det den första faktor som spontant 
lyftes fram som hämmande. Det rådde samstämmighet kring att de åsikter och krav 
som kommer från hemmen många gånger är svåra att bemöta och tillgodose. Detta 
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på grund av att vårdnadshavares önskemål ofta upplevs som praktiskt ogenomförbara 
i skolans verklighet. Flera informanter uttryckte det som starkt omotiverande när de, 
enligt sin uppfattning, lagt extra mycket tid och kraft på en enskild elev och i stället 
för uppskattning fått negativ feedback och missnöje tillbaka: 

 

Man individanpassar och tillrättalägger… vrider in och ut på sig själv för att få 
det att fungera för vissa elever. Men föräldrarna tror att man kan ”trolla med 
knäna” och blir både besvikna och arga när deras barn inte når målen. Då är det 
vi lärare som har gjort ett dåligt jobb (Lärare 2). 

 

Vidare angav två informanter att en ”kraschad” relation med vårdnadshavare var 
anledning till att de under en viss period allvarligt övervägt att lämna yrket, vilket 
understryker hur starkt lärarna påverkas av föräldrarelationer. Det uttrycktes av flera 
respondenter hur viktigt det är att alltid ”ha ryggen fri” gentemot vårdnadshavare, 
genom att helgardera sig med argument för varför de agerat på ett visst sätt. Även 
elevernas hemförhållanden återspeglas i skolan och påverkar lärares arbete, på så vis 
att lärarna tvingas avsätta tid för att delta i möten med till exempel skolhälsovård, 
socialtjänst och andra familjestödjande verksamheter: 

 

Alla dessa soc.utredningar med en massa lögner… där föräldrarna försöker lassa 
över ansvar på skolan… att bli motarbetad i allt man gör. Det tar både tid och 
kraft. Elever är sällan något större bekymmer, men deras föräldrar är (Lärare 5). 

 

Uttalandet ovan illustrerar den frustration flera av lärarna i studien känner över att 
deras arbete i vissa fall kommit att handla mer om uppfostran och elevvård, än 
traditionell undervisning. I förlängningen har det här, enligt informanterna, inneburit 
en utökad arbetsbörda.  

 

 

4.3.3 Hög arbetsbelastning och orimliga arbetsvillkor 

 

Den intensifiering av läraryrket som belysts i uppsatsens inledning såväl som i 
avsnittet Tidigare forskning (se 2.1) utgör enligt de intervjuade lärarna en faktor som 
inverkar menligt på arbetstrivseln och leder till missnöje. Det rådde enighet om att 
alla nytillkomna arbetsuppgifter får konsekvenser i form av att mindre tid och kraft 
kan vigas till planering och genomförande av undervisning. Exempel på vad som här 
avses med nya arbetsuppgifter är upprättande av åtgärdsprogram och individuella 
utvecklingsplaner, utformande av pedagogiska planeringar och att skriva omdömen.  

Arbetsvillkor som upplevs som orimliga och den höga arbetsbelastningen ligger till 
grund för att två av de fem informanterna känner att läraryrket förändrats så mycket 
över tid att det numer är helt annorlunda mot då de valde yrket. De villkor och 
förutsättningar som då gjorde arbetet attraktivt gäller inte längre. Fördelaktiga 
arbetsvillkor som till exempel fri läkarvård, flexibel arbetstid och långa lov har helt 
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försvunnit, reglerats och skurits ned. Med anledning av detta skulle de välja en annan 
arbetslivsinriktning om de stått inför samma val idag:  

 

NEJ! Stort N, stort E och stort J. Jag skulle inte rekommendera en enda. Det här 
yrket kräver så fruktansvärt mycket. Det är övermänskligt! Det var annorlunda 
när jag började. Nu ska vi kunna allting… än så länge i alla fall. Det bara pratas 
om att lärarna ska få det bättre, men inget händer (Lärare 1). 

 

Andra aspekter av den ökade arbetsbelastningen är, enligt informanterna, att lärarna 
blivit påtvingade uppgifter som de saknar utbildning för. Detta innefattar exempelvis 
IKT -baserad undervisning samt elevarbete som kräver specialpedagogiska insatser, 
vilket har ökat i och med inkluderingen av elever som tidigare tillhört särskolans 
verksamhet. De statligt utformade kunskapskraven för varje ämne upplevs av de 
intervjuade lärarna som svåra att nå för många elever. Dilemmat i detta ligger i den 
tids- och resursbrist som medför att möjligheten till utökat stöd blir starkt begränsad.  

Lärarna som ingick i undersökningen ser den ökade arbetsbelastningen från 
ytterligare ett perspektiv, en form av motsatsförhållande till de uppgifter som de 
anser sig ha bristande kompetens för. I detta fall rör det sig om krav på att hantera 
sysslor de egentligen är överkvalificerade för, vilket ses som en omotiverande 
avprofessionalisering. Städning av klassrummet uppges som ett exempel på detta.  

Vidare yttranden kopplade till avprofessionaliseringen gäller beslutsrätten över vad 
som kan anses vara rimligt att genomföra i klassrummet. En informant uttryckte det 
som nedvärderande då landets medborgare anser sig ha rätt till åsikter om en 
verksamhet de inte är insatta i. Det leder många gånger till en negativ samhällssyn på 
lärare: 

 

Lärare får ofta får skulden för saker vi inte rår över, till exempel att ”Pelle äter 
inte frukost. Fröken borde undervisa mer om det (Lärare 4). 

 

Den negativa bilden av lärare förstärks, enligt en annan av informanterna, som en 
konsekvens av de många utvärderingar som görs av skolans verksamhet, till exempel 
i samband med Skolinspektionens besök. Besvikelse uttrycktes över att det, som 
läraren upplevde det, endast är brister i verksamheten som lyfts fram och aldrig det 
som är positivt. 

Två av de intervjuade lärarna nämner trygghet på arbetsplatsen som en förutsättning 
för trivsel. Detta är, enligt dessa informanter, inte en självklarhet. I klassrummen 
finns elever som förlorar kontrollen och uppträder våldsamt, vilket är något som 
skolan måste hantera. Rädslan för sin egen och andras säkerhet skapar otrygghet och 
frustration över att behöva hantera dessa situationer. Refererat till vad som tidigare 
nämnts angående arbetsuppgifter som lärare anser sig sakna fullgod kompetens för, 
kan paralleller dras till denna typ av företeelse.  
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4.3.4 Skolledning 

 

I tidigare avsnitt har det redogjorts för den positiva effekt som skolledningen kan ha 
på lärares motivation och arbetstillfredsställelse (se 4.2.2). Tidigare forskning, såväl 
som resultatet av denna studie, påvisar att det även är en faktor som verkar 
ickemotiverande. Informanterna ser starka samband mellan ledningens inställning 
och agerande och sin egen upplevelse av motivation och trivsel; om skolledningen 
inte är stöttande och sällan uppmärksammar det arbete som lärarna utfört riskeras att 
motivationen för arbetet hämmas: 

 

Man tröttnar. De ser inte vad man gör utan lägger bara på mer och mer hela 
tiden. Det är inget kul att anstränga sig när man inte får nått tillbaka (Lärare 2).   

 

Bristande förtroende för den dåvarande ledningen var också anledningen till att en av 
informanterna vid ett tillfälle sökt ett annat yrke. Samtidigt uttalades åsikten att även 
om en ”usel” chef är omotiverande så är han/hon ändå bara en väldigt liten del i det 
stora sammanhanget, så länge allting i klassrummet flyter på som det ska. Det är i 
stället vid händelse av incidenter eller konflikter som betydelsen av ledningens 
förhållningssätt blir särskilt märkbar enligt denna informant.  

 

 

4.3.5 Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att belysa vilka faktorer som, av lärare själva, anses vara 
mest bidragande till att hämma eller främja deras motivation och 
arbetstillfredsställelse. Resultatet av undersökningen visade att följande faktorer ses 
som mest främjande för motivation i yrket och trivsel på arbetsplatsen; den 
vardagliga interaktionen med elever och att göra skillnad, positiv feedback från 
vårdnadshavare, kollegor och skolledning samt möjligheten till personlig utveckling. 
De faktorer som visade sig ha en hämmande effekt på lärares motivation och 
arbetstillfredsställelse var; en otillräcklig lön, ansträngda relationer till elevernas 
vårdnadshavare, en alltför hög arbetsbelastning och orimliga arbetsvillkor samt en 
oförstående och bristande skolledning. 

En markant skillnad som kan konstateras mellan den tidigare forskning som 
presenterats i uppsatsen och denna studie. Faktorn ”vårdnadshavare” tillskrevs en 
mycket större betydelse som hämmande för motivation och trivsel bland våra 
informanter än i forskningen som studerats. 
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5 DISKUSSION 
 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och 
utifrån Herzbergs The two factor theory. Därefter förs ett resonemang kring de val 
som gjorts av teori och metod. Avslutningsvis ges förslag till hur vidare forskning 
skulle kunna bedrivas för att utöka kunskapen inom det aktuella forskningsfältet.  

 

 

5.1 Likheter och skillnader mellan tidigare forskning och 
studiens resultat 

 

De resultat som presenterats i tidigare forskning kan i stor utsträckning konstateras 
sammanfalla med vad som framkommit i de intervjuer vi genomfört med fem olika 
grundskolelärare. Dock understryks vissa faktorer mer och lyfts tydligare fram av 
informanterna än vad vi upplever att de görs i den litteratur som studerats. De mest 
markanta skillnaderna rör vårdnadshavare och inkluderingen av alla elever.  

De tidigare genomförda undersökningar som studerats berör till mycket liten del den 
inverkan som föräldrar har på lärares motivation och arbetstrivsel. Fredriksson 
(2010) och Persson (2006) tar upp att lärares vardag innefattar möten med elever och 
vårdnadshavare med olika social bakgrund samt bemötande av deras olika behov och 
önskemål. De informanter som ingår i vår studie uttrycker tydligt svårigheten i att 
tillmötesgå dessa individuella viljor. De ser det i vissa fall som orimliga krav, vilka 
kan vara nästintill omöjliga att uppfylla inom de ramar arbetet sker. I de fall då 
vårdnadshavarna litar på lärarens kompetens och förmåga att skapa en god 
lärandemiljö för eleverna samt ger positiv feedback på lärarens arbete, har de istället 
en positiv inverkan på motivation och trivsel. Det sistnämnda stämmer väl överens 
med de antaganden vi hade. Däremot upplever vi det relativt överraskande att det 
motsatta förhållandet har en sådan enormt negativ inverkan att det ses som en orsak 
till att lämna yrket. Paralleller kan här dras till vad som tidigare skrivits om 
samhällets syn på lärare och den status ett yrke anses ha (Hargreaves, 1998).  I 
förlängningen samspelar detta med betydelsen av begreppet avprofessionalisering i 
och med att samhällets misstro avspeglas i vårdnadshavares bristande förtroende för 
lärare att sköta sina åtaganden (Parding & Ringarp, 2008).  

En annan skillnad som kan noteras mellan den forskning som studerats och vår 
studie är effekten av att alla elever nu ska undervisas i samma klassrum. Morgans 
m.fl. (2007) undersökning visar att lärare motiveras av att vara delaktiga i att fler 
barns behov numer tillgodoses inom den ordinarie skolans verksamhet. Våra 
intervjuer visar däremot att integreringen av barn som tidigare tillhört särskolan 
många gånger har motsatt inverkan på lärarnas motivation. Deras upplevelse av att 
kompetens saknas i detta sammanhang kan ses som högst oroväckande med tanke på 
dessa elevers behov och rättigheter. En möjlighet att plana ut det missnöje som 
upplevelsen av tillkortakommande orsakar skulle kunna vara att erbjuda lärare 
fortbildning inom det aktuella fältet. I relation till våra informanters uppfattning om 
möjlighet till utveckling i yrkesrollen skulle det även vara bidragande till förhöjd 
motivation.  
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De förändringar som konstaterats inom lärarprofessionen som ett led i samhällets 
förskjutning från modernt till postmodernt (Hargreaves, 1998) upplevs som högst 
påtagliga av de lärare som ingår i vår studie. Frågan som väcks i samband med detta 
är om det är rimligt för ett yrke att stå oförändrat över tid. Det kan ses som mycket 
beklagligt och oroväckande att den riktning yrket tagit uppfattas som så ofördelaktig 
att den hotar både motivation och arbetstillfredsställelse. Dock kan det slås fast att 
läraryrket inte är den enda profession som påverkas av samhällsförändringarna. Nya 
förutsättningar kan anses vara ett faktum och nästintill omöjliga att undvika. 
Alternativet blir då att förhålla sig till dessa på ett så nyktert vis som möjligt och se 
utvecklingen ur ett positivt perspektiv. En slutsats vi tycker oss kunna dra efter den 
genomförda undersökningen är att de lärare som har en klar bild över vad som 
förväntas av dem i yrket, men ändå förmår att se vad som är rimligt att kunna 
genomföra, är de som trivs bäst och är mest motiverade.  

Det finns en spänning mellan tids- och resursbristen och arbetet med eleverna. Då 
intervjuerna analyserats framträdde en bild som indikerar att det inte är de nya 
arbetsuppgifterna i sig som orsakar känslor av otillräcklighet och missnöje. Snarare 
är problemet att de anses inkräkta på arbetet i klassrummet, undervisningen; det som 
lärarna själva betraktar som deras huvudsyssla och även orsaken till yrkesvalet. Den 
utökade arbetsbördan minskar tiden tillsammans med eleverna, vilket vi upplever 
ytterligare förstärker missnöjet och till och med kan förstås som problemets kärna. 
Mot bakgrund av denna konklusion kan det diskuteras huruvida lönen verkligen ska 
ses som den största källan till missnöje. Otillfredsställelsen som ligger till grund i 
detta fall är den för låga ekonomiska kompensationen i förhållande till det utförda 
arbetet. Möjligheten finns att om läraryrket, som tidigare, till största del endast 
innefattade planering och klassrumsarbete, så skulle lönen anses vara godtagbar.  

 

  

5.2 Diskussion av resultatet utifrån The two factor theory 
 

De faktorer som i vår undersökning framkommit som mest betydelsefulla för lärares 
motivation och arbetstrivsel länkas här samman med Herzbergs The two factor 
theory. Detta för att denna teoretiska modell skiljer mellan de båda begreppen (se 
2.5) vilket medför en möjlighet att se vilka faktorer som krävs för att uppnå 
motivation respektive arbetstillfredsställelse samt hur fenomenen inverkar på 
varandra. I och med detta kommer de olika faktorer som inverkar på motivation och 
arbetstillfredsställelse nu att separeras beroende på om de enligt teorin kopplas till 
trivsel eller motivation. 

Enligt Herzberg (1993) krävs att vissa omständigheter, enligt den anställde, är 
uppfyllda till en godtagbar nivå för att trivsel på arbetet ska kunna uppstå. De 
faktorer som styr arbetstillfredsställelse beskrivs som yttre faktorer och har en 
indirekt verkan på motivationen. En analys av våra undersökningsresultat enligt The 
two factor theory innebär att faktorerna lön, vårdnadshavare, hög arbetsbelastning 
och orimliga arbetsvillkor är de som kategoriseras som yttre faktorer. Samtliga 
informanter uppgav dessa som hämmande i yrkesutövandet. De anses alltså inte vara 
tillräckligt uppfyllda, utan skapar av den anledningen missnöje. Detta går helt i linje 
med Herzbergs teori.  
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Interaktion med elever, feedback och utvecklingsmöjligheter är de faktorer som efter 
analys av intervjuerna framträder som mest främjande för motivation och 
arbetstillfredsställelse. Utifrån The two factor theory påverkar dessa faktorer dock 
inte arbetstrivseln, utan den inre motivationen, det som enligt Herzberg (1993) är 
motivation i egentlig mening.  

I enlighet med den valda teoretiska modellen får ovan skrivna implikationen att som 
ett första steg mot att motivera dessa lärare krävs insatser gällande de faktorer som 
kopplas till arbetstillfredsställelse. En högre lön, förbättrade relationer med 
vårdnadshavare, minskad arbetsbelastning samt rimligare arbetsvillkor är åtgärder 
för att öka trivseln på arbetet. Mellan dessa faktorer finns ett samspel. Ett alternativ 
skulle kunna vara att öka den ekonomiska ersättningen för att kompensera den 
upplevda arbetsbördan och på så vis få ett proportionerligt förhållande. En annan 
åtgärd kan ses i en reducering av arbetsuppgifter, vilket skulle kunna få lönen att 
framstå som skälig.  

Då arbetstillfredsställelsen uppnått en godtagbar nivå, vilket innebär att lärarna trivs, 
finns förutsättningarna för att motivation ska kunna uppstå. Utrymme måste då ges 
för meningsfullt elevarbete. Vidare måste feedback tillföras från kollegor och 
ledning samt möjligheter erbjudas till att utvecklas i yrket. Först då kan den genuina 
motivationen uppstå. En skolledning som har intresse av att höja personalens 
motivation och som aktivt arbetar för att de ska trivas måste följaktligen beakta både 
de komponenter som påverkar trivseln, såväl som till de motivationshöjande 
faktorerna.  

I pedagogisk mening kan implikationerna av motiverade och välmående lärare ses i 
form av att elever som handleds och undervisas av dessa får större möjligheter att 
lära på ett sätt som går utöver den traditionella undervisningen (Hargreaves, 1998). 
En annan pedagogisk implikation är att lärare som trivs och är motiverade presterar 
bättre (Herzberg, 1993) samt att det kan anses vara mer troligt att de stannar i yrket.  

 

 

5.3 Teori- och metodreflektion 
 

Med avseende på att The two factor theory inte tar hänsyn till personliga aspekter 
och individuella behov var vår tanke att modellen skulle vara passande att använda 
för att få ett ”kliniskt” studieresultat. Det visade sig dock vara svårt för 
informanterna att helt separera lärarrollen från den privata rollen. Refererat till detta 
kan det ses som att det kunde ha lämpat sig bättre att låta studien utgå från till 
exempel det sociokulturella perspektivet. Sett till undersökningens användbarhet för 
exempelvis skolledning kan det ändå uppfattas som att den valda teoretiska modellen 
är ett bra alternativ. För att kunna skapa en arbetsmiljö som genomsyras av trivsel 
och motivation behövs någon form av genomsnittsuppfattning om vad som krävs för 
att möjliggöra en sådan tillvaro. Allt för många personliga åsikter och uppfattningar 
skulle göra ett sådant uppdrag mycket svårarbetat. Den privata livssituationen ligger 
utanför skolledningens kontroll och ansvar. På så vis kan det vara bättre att utgå från 
de faktorer som är direkt kopplade till arbetssituationen och därmed möjliga för en 
ledning att påverka. 
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Beträffande intervjuer som instrument för att besvara vår frågeställning valdes denna 
metod med anledning av att det var vad vi ansåg oss ha tid och möjlighet att 
genomföra under den tidsperiod som uppsatsen omfattat. Intervjuer ger möjlighet till 
följdfrågor, fördjupning av svar och tolkningsutrymme. Det är rimligt att anta att vår 
förförståelse gällande ämnet och tidigare bekantskap med informanterna har påverkat 
de tolkningar som lett till studiens resultat. Det kan ha varit så att vi omedvetet 
övertolkat det som uttryckts och därmed vinklat uttalandet felaktigt. En medvetenhet 
om detta kan å andra sidan ha bidragit till att vi avhållit oss från allt för vida 
tolkningar av de svar som gavs under intervjuerna.  

Gällande studiens validitet, om informanterna förmådde att skilja på vad som 
motiverar dem generellt eller om deras svar färgades av deras aktuella 
arbetssituation, och om vi har mätt det vi tror oss mäta, kan vi naturligtvis inte vara 
helt säkra på. Vår tydlighet med att studiens syfte inte var att undersöka lärarnas 
uppfattningar om sin nuvarande arbetssituation kan ha överskuggats av det faktum 
att vi steg rakt in i deras vardag, förväntningen att de skulle kunna distansera sig från 
den kan ha varit väl hög. 

Avslutningsvis vill vi understryka att de skillnader som framkommit mellan vår 
undersökning och tidigare forskning, exempelvis vårdnadshavares stora negativa 
inverkan på lärares motivation, kan bero på att dessa aspekter inte lyfts fram i just 
den litteratur som vi har studerat. Vi gör inga som helst anspråk på att detta skulle 
vara ett nytt fenomen som upptäckts inom detta område. 

 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Enligt oss skulle det vara väldigt intressant att utföra en stor kvantitativ 
enkätundersökning utifrån samma frågeställning som ligger till grund för denna 
studie. Det skulle ge ett bredare och mer generaliserbart underlag i det förebyggande 
arbetet mot en mer hälsosam, arbetstillfredsställd och motiverad lärarkår.  

Eftersom vår studie visade att uttrycket ”rimliga arbetsvillkor” är mycket vanligt 
förekommande i samband med diskussioner om hur trivsel och motivation ska 
främjas, väcks även frågan om vad begreppet innebär. Ytterligare ett förslag till 
fortsatt forskning vore därför att djupare utröna vad lärare själva definierar som 
rimliga arbetsvillkor och tillräcklig lön för det utförda arbetet. Att lärarna i 
undersökningen uttryckte att sådant missnöje över sin situation ser vi som något som 
bör tas på allvar, varför ytterligare utredning är av största vikt. 

Med hänvisning till vad som tidigare skrivits om de förutsättningar som elever kan 
erbjudas då de handleds och undervisas av lärare som trivs och är motiverade, väljer 
vi att avsluta denna uppsats med ett citat som vi i sammanhanget ser som passande: 

 

Alla lärare kan förklara vad de förväntar sig av oss. Men en bra lärare väcker 
våra förväntningar på oss själva (okänd). 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor – motivation och arbetstillfredsstäl lelse 

Bakgrundsfrågor 

• Ålder 

• Kön 

• År i yrket 

• Hur kommer det sig att du valde det här yrket? 

 

Övergripande frågor om motivation och arbetstillfredsställelse 

• Uppfattar att du att det är någon skillnad mellan begreppet motivation och att 
trivas på jobbet? Vilken är i så fall skillnaden enligt dig? 

 

Frågor som rör motivation 

• Vad är viktigast för att du ska bli motiverad i arbetet (Något mer…)? 

• Minns du någon speciell händelse eller situation som verkligen motiverat 
dig? 

• Vad skulle kunna få dig omotiverad för läraryrket (Något mer…)? 

• Minns du någon speciell händelse eller situation som fått dig att tappa 
motivationen? 

 

Frågor som rör arbetstillfredsställelse 

• Vad är viktigast för att du ska trivas på arbetet (Något annat…)? 

• Minns du någon speciell händelse eller situation som verkligen fått dig att 
känna dig tillfreds med ditt arbete? 

• Vad skulle få dig att känna missnöje med läraryrket (Något annat…)? 

• Minns du någon speciell händelse eller situation som fått dig att känna dig 
missnöjd med ditt arbete? 

 

Avslutande frågor 

• Om du stod inför ett yrkesval i dag, skulle du utbilda dig till lärare då (varför, 
varför inte)? 

• Vad är det som gör att du stannar i yrket? 

• Har du någon gång, allvarligt, övervägt att lämna läraryrket (Kan du tänka 
dig att berätta varför)? 

• Vill du ta upp något mer som tidigare inte framkommit under intervjun som 
skulle kunna vara betydelsefullt i sammanhanget? 


