
 

  

 LÄRARPROGRAMMET 

Arbetsglädje hos lärare i låg- och 

mellanstadiet 

Caroline Cras 

 

Examensarbete 15 hp 

Grundnivå  

Höstterminen 2012 

Handledare: Andreas Fröberg 

Examinator: Patrick Bergman 

Institutionen för pedagogik, 

psykologi och idrottsvetenskap 



 

 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

  Lärarprogrammet 

Titel:  Arbetsglädje hos lärare i låg- och mellanstadiet.   

Författare: Caroline Cras  

Handledare: Andreas Fröberg 

ABSTRAKT 

Den svenska skolan är i ständig förändring. Media målar upp en bild av att lärare är mer 

stressade och har mer att göra än någonsin tidigare, de har dålig lön och en enorm press 

från flera håll. Exempelvis läggs mer och mer administrativa uppgifter på lärarna än 

tidigare. Syftet med den här studien var att belysa vad pedagoger har för syn på vad 

arbetsglädje innebär för dem och vad som gör att de vill jobba som just pedagoger. 

Genom att göra en kvalitativ studie har sex lärare/pedagoger intervjuats och svaren har 

efteråt bearbetats och samanställs genom en resultatsanalys där teman och kopplingar 

har identifierats och presenterats. Resultatet av studien visar på att lärarna känner en 

ökad arbetsbörda, och att mer tid och pengar till resurser och material efterfrågas. Även 

mer förståelse och tydligare information från skolledningen och politiker önskas. 

Resultaten visade också att det som gör att lärare trivs med sitt jobb kan sammanfattas 

som så att det är elevernas ständiga utveckling och elevers engagemang som ger 

arbetsglädje. Att ha stöttande kollegor är också viktigt för arbetsglädjen hos lärare. 

Nyckelord: motivation, engagemang, pedagog, grundskolan, kollegor. 
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1 INTRODUKTION 

Senaste tidens samhällsdebatter och diskussioner angående läraryrket har till stor del 

handlat om att det ställs allt högre krav på lärarna. Att elevernas kunskapsnivåer 

sjunker och att lärarna vill höja sina löner är återkommande debatter i dagens media 

och inom lärarnas olika fackförbund. Lärarrollen i sin helhet har snabbt förändrats i 

och med nya läroplaner och förändrade förutsättningar i skolor och kommuner i 

jämförelse med för bara några år sedan. Lärarna har betydligt mer att göra, både 

pedagogiskt och socialt (Nyroos, 2006), och möjligheterna att vidareutvecklas 

genom olika kompetensutvecklingar menar flera lärare är begränsade. De sociala 

arbetsuppgifterna som anses ha ökat är bland annat föräldrakontakter, frånvaro, våld, 

mobbning och rasism (Brynolf et al., 2012).  

Vad är det då som gör att de lärare som faktiskt jobbar i verksamheten idag stannar 

kvar när kraven och pressen blir allt högre, och när samhällets och medias bild av 

lärare och läraryrket är allt annat än glamorös? 

Anledningen till att jag själv valde att läsa till lärare baserar jag bland annat på 

mycket positiva erfarenheter från flertalet lärare under min grundskoletid. Lärare 

med hög motivation och som hela tiden var positiva till sitt yrke och verkade glädjas 

åt att gå till jobbet varje dag gjorde mig motiverad att gå till skolan och att prestera 

mitt bästa på deras lektioner. ”Arbetstrivsel, motivation, prestationer och goda 

resultat hör ihop. Därför finns det ett gemensamt intresse för både arbetsgivare och 

arbetstagare att skapa goda psykologiska arbetsvillkor” Brynolf et al., 2012:234).  

Enligt SCB (Statistiska centralbyrån) går Sverige mot en nationell lärarkris. Det 

kommer att saknas över 40 000 lärare i skolan om bara åtta år. Lärarförbundet, som 

är ett av lärarnas fackförbund, vill bland annat öka attraktionen för Sveriges 

lärarutbildningar och höja yrkets status (Lindgren, 2012). 

Människor som trivs med sitt jobb och är nöjda med sin arbetssituation kommer 

stanna på sin arbetsplats, eller i alla fall inom sitt yrke. Detta gäller för flera 

yrkeskategorier, inte bara läraryrket (Fuming & Jilang, 2007).  

Lärares status har stadigt sjunkigt ända sedan 1970-talet. Läraryrket hade tidigare 

medborgarnas respekt och ett gott anseende, ett högstatusyrke helt enkelt. Idag har 

det fått en låg status i samhället. Stressnivån på landets skolor har också ökat när nya 
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och gamla ansvarsområden har fördelats på pedagogerna. Exempelvis kravet på ökad 

dokumentation där pedagogerna ska skriva flera individuella utvecklingsplaner för 

varje elev, de ska skriva omdömen och betyg, planeringar och utvärderingar till varje 

undervisningsämne och en hel del annat. Förändringar som tillkommit i den senaste 

läroplanen, Lgr11, är exempelvis att alla lärare ska känna ansvar för den språkliga 

utvecklingen, vare sig man är språklärare eller inte. IT och IKT (Information 

Kommunikation Teknik) har också fått en allt större roll i skolan vilket leder till 

stress hos många lärare (Brynolf et al., 2012).  

Enligt en rapport som gavs ut av Skolverket 2006 anser lärarna att elever med behov 

av särskilt stöd ökar markant i skolan. Detta leder till att lärarna tycker sig sakna den 

kompetens som krävs för att möta dessa elever. Tiden räcker inte till för alla elever 

och de allt fler uppgifter som läggs på lärarna. De som deltog i Skolverkets rapport 

menar att de inte tycker att de räcker till, vilket i sin tur leder till stress.  
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2 BAKGRUND 

 

2.1 Definitioner av centrala begrepp 

2.1.1 Pedagoger/lärare 

I den här studien använder jag mig av både begreppet lärare och av begreppet 

pedagog. Med båda dessa syftar jag på klasslärare, lärare med specialpedagogiska 

uppdrag och de lärare som jobbar med Svenska som andraspråk.  

 

2.2 Faktorer för ökad respektive sänkt arbetsglädje 

2.2.1 Arbetsförhållanden 

Morgan et al. (2010) framhåller att positiva händelser som sker i skolan kan väga 

upp när saker inte går som det är tänkt eller när det faktiskt går riktigt illa. Detta 

fungerar också som en motivationsfaktor hos lärare. Däremot är det inte så att varje 

gång det sker något negativt, så leder det till en positiv situation eller tvärt om. 

Positiva och negativa händelser speglar inte varandra i skolan.  

De positiva situationerna bidrar i mycket större utsträckning till lärares engagemang 

än vad de negativa gör. Lärare som är motiverade har mycket lättare att exempelvis 

hålla en tillfredställande ordning i klassrummet, medan lärare som saknar 

engagemang endast eftersträvar någon form av fungerande rutiner i klassrummet 

(Klusmann et al., 2008). 

I en studie där forskare har undersökt vad det beror på att lärare byter jobb till något 

helt annat som inte liknar läraryrket jämförde de bland annat vilket som är den 

viktigaste faktorn för lärares trivsel på skolan. De utgick ifrån lön, arbetsförhållanden 

och kompetensutveckling och kom fram till att arbetsförhållanden är den viktigaste 

faktorn. En slutsats som författarna till studien kommer fram till är att om 

skolledningen vill att pedagoger ska stanna kvar i sitt yrke och allra helst på skolan 

de jobbar, är det viktigt att det satsas mycket på just arbetsförhållandena i skolan. 

Däremot vill inte författarna i studien garantera att en förbättring av lärarnas 
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arbetsförhållanden även skulle öka lärarnas lust och glädje till sitt jobb. Författarna 

menar också att det är fler faktorer som behöver vägas in för att kunna knyta 

pedagogernas arbetsglädje till varför de stannar eller inte i sitt yrke. Lönen, även om 

det inte är den största faktorn, påverkar lärarnas tillfredställelse på jobbet och är en 

anledning till varför lärarna stannar i eller lämnar sin profession. Dessutom visar 

deras studie att lärares arbetsförhållanden och löner har större betydelse för 

arbetsglädjen och viljan att stanna kvar i yrket i jämförelse med andra 

yrkeskategorier (Cha & Cohen-Vogel, 2011). 

 

2.2.2  Kompetensutveckling 

I en avhandling utförd av Gustafsson (2010) går det att läsa om flera olika faktorer 

som har lett till att lärare idag jobbar i en skola i förändring. Decentraliseringar, 

ekonomiska förändringar, kulturella standardiseringar, ett kunskapssamhälle som går 

mer och mer mot individualisering och ett reflekterande samhälle är alla tillsammans 

bidragande orsaker till det förändrade läraruppdraget. Gustafsson menar också att 

lärares identitet och läraryrkets helhet är satt i rörelse i och med den nya tiden och 

detta kan leda till att lärare blir osäkra på sin roll. För att bli mer säker på sin roll är 

det bland annat viktigt att utveckla sin kunskap pedagogiskt, genom att ta del av det 

nya material som kommer och delta i de tillfällen för kompetensutveckling som 

erbjuds, exempelvis föreläsningar och kurser. Men det är också viktigt att utveckla 

sin kunskap privat. Detta genom att följa med i medier, kultur och 

samhällsdiskussioner.  

  

2.2.3 Lärarens eget ansvar 

För att trivas på jobbet är det upp till varje lärare att se till att de har en balans i livet. 

Ambitionsnivån att motivera och inspirera både sig själv och sina elever ökar, men 

engagemanget kan fortfarande hållas på en rimlig nivå om läraren underhåller sina 

personliga intressen och utvecklas både privat och i sin yrkesroll. För att skapa ett 

välbefinnande på jobbet krävs det att umgänget med kollegorna, arbetsuppgifterna 

och mötet med eleverna blir meningsfulla, och det är lärarnas eget ansvar att se till så 

att dessa situationer blir just meningsfulla. Skulle det vara så att arbetsuppgifterna 
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inte känns fullt så optimala som de skulle kunna vara kan det ändå bli accepterade 

om det är lärarna själva som har varit med och utformat dem. Men för att skapa 

förutsättningar för lärarna att hitta en balans i livet och att höja ambitionsnivån krävs 

det ett förändringsarbete på skolorna som avser strategier att förändra föreställningar 

och hur lärarna bemästrar sig själva och sin arbetssituation (Månsson, 2008).  

 

2.2.4 Ökad arbetsbörda 

Skolan har från staten fått mer och mer utrymme att fritt utveckla sin verksamhet 

genom att utan att vara styrd av centrala regleringar själv kunna göra egna 

prioriteringar och ställningstaganden. Det här friutrymmet är tänkt att leda till större 

engagemang och kreativitet i skolan. Det i sin tur ska leda till att utvecklingen hos 

eleverna gynnas och att skolan blir en bättre verksamhet. Men med decentralisering 

och ökat friutrymme följer inte bara nya möjligheter utan också ökade krav på lärare 

och rektorer. För att skolan ska bli en utvecklande arena för både personal och elever 

behöver det ständigt hållas en dialog och en reflektion lärare och rektor emellan för 

att inte kraven ska bli övermäktiga och leda till stress (Holmström, 2007).  

 

Att stress påverkar arbetsglädjen visar en rapport gjord bland över 800 lärare i 

fransk-kanadensisk studie från 2011. Studien visar att lärare som kände att de inte 

räckte till i klassrummet, att arbetsbördan och kraven blev allt högre, också kände sig 

mer stressade och det ledde ofta till utbrändhet (Fernet et al., 2011). Förutom att 

stress kan leda till ångest, depression, låg självkänsla och utbrändhet leder det många 

gånger också till att arbetsglädjen försvinner (Travers, 1996).  

Lärarnas arbete i dagens svenska skolor handlar om så mycket mer än att undervisa. 

Det sociala jobbet, som exempelvis innebär kontakten med föräldrarna, 

förebyggande arbete mot mobbning, hantering av relationer elever emellan och andra 

faktorer som direkt inte har med undervisning att göra men som indirekt påverkar 

klassrumsklimatet och elevernas inlärning ökar hela tiden. Det personliga 

engagemanget från läraren är viktigare idag och tar mer tid än vad det gjorde för ett 

antal år sedan. I och med att dessa uppgifter ökar, ökar också jobbet med hantering 

av diverse dokument och blanketter som måste fyllas i för att dokumentera och vissa 
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fall bevisa eller motbevisa pedagogernas juridiska ansvar i olika situationer 

(Hargreaves, 1998, Hultqvist, 2011). 

Fokus hamnar oftare på prestation och resultat i undervisningen idag jämfört med för 

20 år sedan.  Forskningen visar att yrkesverksamma lärare idag menar att skolan är 

betydligt mer politiskt styrd och reglerad, friheten som fanns i läraryrket förr saknas 

idag. Det som gör att det blir mer styrt och inrutat är bland annat all dokumentation 

som ska göras (Hultqvist, 2011).  

 

2.2.5 Skolledningens roll 

Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och 

skolenheterna ges möjligheter till fortbildning. 

Huvudmannen ska se till att lärare och annan personal vid 

förskole- och skolenheterna har nödvändiga insikter i de 

föreskrifter som gäller för skolväsendet (SFS, 2010:800 

kap.2 §26). 

Ålder, kön, relationer till skolledningen, utbildning, kollegor och hur länge de har 

befunnit sig i skolans värld spelar roll för pedagogers arbetsglädje (Bolin, 2007, Shen 

et al., 2011, Cha, Cohen-fogel, 2011). Lärare vill se fram emot att gå till skolan och 

de vill att deras elever ska lyckas med sitt skolarbete för att de ska känna sig nöjda 

med sitt jobb. Lärare med högre utbildning och längre erfarenhet har högre 

arbetsglädje än sina kollegor med lägre utbildning och kortare erfarenhet. 

Arbetsglädjen är också högre bland lärare i mindre skolor i jämförelse med de lärare 

som jobbar i stora skolor, även om det inte är en så stor skillnad. Att ha kontroll i 

klassrummet, elever som uppför sig på ett positivt sätt har betydelse, när det handlar 

om lärares arbetsglädje (Shen et al., 2011). 

 

En skolledning som stöttar pedagogerna på skolan och som visar engagemang är 

viktigt för att samspelet dem emellan ska fungera (Shen et al., 2011). Skolledningen 

behöver vara tydlig i sin kommunikation för då blir det lättare för lärarna att förstå 

hur de ska agera utifrån de budskap som sänds ut. Viktigt är också att skolledningen 

kan ta beslut som är väl genomtänkta och att de kan förklara anledningen till sina 

beslutsfattningar (Ludvigsson, 2009). 

 



7 

 

 

Tydlighet handlar också om struktur och att skolledaren har 

ordning på saker i arbetet och självständigt kan fatta beslut i 

vissa situationer men med kännedom om vad som är bäst för 

verksamheten (Ludvigsson, 2009:156). 

En annan studie som har undersökt nyexaminerade lärares uppfattningar om deras 

första år i verksamheten och deras syn på mentorers stöd visar att mer än hälften av 

alla i undersökningen inte kunde se sig själva som lärare om 10 år, och knappt 

hälften kände att de hade valt fel yrke. Det här kände lärarna som jobbade på skolor 

som inte använde sig av mentorers stöd eller att de inte hade tillräckligt utbildade 

mentorer. Lärare som fick stöd av mentorer att komma in i kollegiet, stöd i 

undervisningen och möjlighet att samarbeta kände att de kunde utveckla både sin 

motivation till läraryrket och sin lärarprofession (Womack-Wynne et al., 2011).  

 

En fråga man ställer sig är på vilket sätt lärarnas arbetsglädje påverkar elevernas 

prestation. Som nämnts i introduktionen sjunker elevers resultat och kunskapsnivåer 

i svenska skolor, och forskningen visar bland annat att detta beror på ledarbrist hos 

kommuner, staten och skolledningen (Lööv 2010). Och så som flera forskare vill 

påvisa är en bra och tydlig skolledning viktig för lärares arbetsglädje (Ludvigsson 

2009, Bolin 2007, Shen et al. 2011). Arewik (2012) skriver att där lärare är nöjda 

med sitt jobb och med skolledningen är också elevernas resultat högre än på de 

skolor där lärarna är missnöjda. Det här visar på hur viktigt lärarnas arbetsglädje är 

för elevernas prestationer, och alltså även för Sveriges framtid, det är ju eleverna i 

dagens skola som är framtiden.  
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3 SYFTE 

Syftet med den här studien var att belysa vad lärare och pedagoger har för syn på vad 

arbetsglädje innebär för dem, vad som ger dem glädje på jobbet och engagemang att 

jobba vidare även om lärarjobbet blir tuffare och är i en ständig förändring. Jag ville 

också belysa pedagogernas tankar om hur skolledningen och politiker på kommunal 

och nationell nivå bör jobba, för att lärarnas arbetsglädje på skolan främjas.  

Studien har utgått från följande frågeställningar:  

 Vad innebär arbetsglädje för pedagoger i skolans värld?  

Vilka resurser vill pedagogerna att skolledningen ska sätta in 

för att främja lärarnas arbetsglädje? 
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4 METOD 

4.1 Metodval 

Med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar och utifrån Lantz (2007) 

rekommendationer blev valet att göra en kvalitativ studie. Detta med anledning av att 

intervjupersonen skulle få möjlighet att svara öppet och mer målande. Det gav också 

den som intervjuar möjlighet till att ställa passande följdfrågor. Meningen med 

intervjuerna var att få en bild av lärarnas syn på arbetsglädje och få en förståelse för 

deras subjektiva erfarenhet, samt att utforska vad lärarna vill att skolledningen ska 

fokusera på när det kommer till arbetsglädje.  

 

4.2 Urval 

I studien intervjuades sex verksamma pedagoger i årskurserna 1-6. Eftersom syftet 

och frågeställningarna är formulerade på det sätt de är, var det viktigast att lärarna 

var verksamma i skolan och att de hade jobbat på skolan tillräckligt länge för att ha 

hunnit skapa sig en uppfattning om sin egen syn på arbetsglädje på arbetsplatsen och 

skolledningens jobb med arbetsglädje. Att bedöma hur länge ”tillräckligt länge” 

innebär är svårt, därför ombads lärarna i missivet ( Bilaga 1) att fundera själva på om 

de tyckte sig ha jobba tillräckligt länge för att ha hunnit skapa sig den uppfattningen 

som efterfrågades, innan de ställde upp i studien. Den som hade jobbat kortast tid 

hade senaste omgången jobbat på just den här skolan i ett halvår, men hade varit på 

skolan tidigare.  

 

4.3 Procedur 

Inledningsvis skickades ett missivbrev (Bilaga 1) ut till rektorn på den utvalda 

skolan. I missivbrevet beskrevs syftet med föreliggande undersökning, metod för 

datainsamling och vidare databearbetning samt vart den slutgilltiga produkten 

kommer att publiceras (Patel & Davidson, 2011). Rektorn vidarebefordrade 

informationen till lärarna på skolan som själva fick ta ställning till om de var 

intresserade av att ställa upp. När informationen hade gått ut till lärarna besöktes 
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skolan för att inbokning av intervjuer. Valet av skola föll på en skola i närområdet. 

Detta berodde på den tidsbegränsade perioden för arbetet med studien.  

Intervjuerna genomfördes med en pedagog i taget i ett enskilt rum på skolan, och 

anteckningar fördes och intervjun spelades in. 

Genom att både spela in och föra små anteckningar under intervjuerna fanns det 

mindre risk att missa något viktigt som sades. Fördelen med ljudinspelning är att det 

är lättare att följa med i det som den som blir intervjuad svarar. I en ljudinspelning 

får man också med nyanser i språket, små skratt eller ”hummanden” som kan vara av 

betydande vikt vid analys och bearbetning av svaren (Lantz, 2007).  

 

4.4 Val av intervjufrågor 

Vid beslut om vilka intervjufrågor som skulle användas tänktes det först och främst 

på det som Lantz (2007) påpekar; är ämnesvalet överhuvudtaget av intresse för 

läraren? Vad ligger som bakgrund till att intresset finns, om det gör det? Sedan 

valdes frågor som ansågs skulle kunna leda till svar på frågeställningarna (Bilaga 2). 

Till att börja med ställdes frågor som kunde leda till svar som handlade om fördelar 

med läraryrket, därefter ställdes frågor där svaren ledde till funderingar om 

förbättringar för lärares arbetsglädje i framtiden. Med anledning av metodvalet och 

även valet av intervjufrågor uppkom även en del följdfrågor.    

 

4.5 Etiska reflektioner 

Studien utgick från de riktlinjer och krav som Vetenskapsrådet (2012) har när det 

gäller humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Där beskrivs 

forskningskravet som innebär att det är av största vikt att kvalitativ forskning med 

väsentliga frågor bedrivs för att samhället ska utvecklas. Däremot har det, precis som 

de påpekar, tagits hänsyn till det så kallade individskyddskravet, vilket innebär att 

personerna som deltar i forskningen inte får utsättas för skada eller kränkning. 

Individskyddskravet innefattas av fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckandekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2012). Genom att informera både i missivbrevet och muntligt vid varje 
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intervjutillfälle om vad syftet med studien var och att det var frivilligt och fullt 

möjligt att när som helst avbryta deltagandet i studien togs det hänsyn till de två 

förstnämnda kraven. Det har även under arbetes med studien tagits hänsyn till de två 

sistnämna kraven genom att endast använda det insamlade materialet till den här 

studien.   

 

4.6 Bearbetning 

Efter att ha gjort alla intervjuer lyssnades det på alla inspelningar och anteckningarna 

lästes igenom. Jag skrev upp alla intervjufrågor och lyssnade sedan igenom en 

intervju i taget. Transkribering gjordes genom att gå igenom en fråga i taget och 

sammanställa alla lärares svar på samma fråga. Därefter analyserades svaren för att 

hitta gemensamma teman och mönster. Bearbetningen ledde sedan fram till en 

resultatanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

5 RESULTAT 

Här redovisas de teman och rubriker som identifierades under transkriberingen av 

den insamlade datan. Rubrikerna som identifierades var: inlärning/framsteg, 

engagemang, kollegor, lärarens eget ansvar, tid, kompetensutveckling, skolan i 

politiken och ekonomi.  

5.1 Vad innebär arbetsglädje för pedagoger i 

skolans värld? 

5.1.1 Inlärning/framsteg 

Lärarna svarade att det är ett fritt och kreativt jobb att vara lärare, även om man 

också måste vara medveten om att det är tufft och slitsamt.  

Att vistas i en miljö där det friska livet utvecklas, och den 

enorma mixen av elever som blir i en skola är väldigt 

tillfredställande.  

De var också överens om att när man får se hur ”polletten trillar ner” hos eleverna, 

när de helt plötsligt förstår något som de tidigare har tyckt varit helt obegripligt, då är 

det väldigt trivsamt och glädjefyllt att vara lärare. De lärare som är intervjuade som 

jobbar i lågstadiet beskrev också hur fantastiskt det är när ett barn knäcker läskoden, 

alltså börjar få förståelse för hur man gör när man läser. 

Något mer som lärarna beskrev som ger glädje i jobbet var att få följa barns 

långsiktiga utveckling, att få ge motivation till eleverna och få se dem gå i väg med 

känslan ”jag är en som kan, och kan jag inte så vet jag ändå hur jag ska göra för att 

lära mig”.  

 

5.1.2 Engagemang 

Man finner arbetsglädje när man möter så många olika individer som man betyder 

mycket för. Att gå från en tanke om hur en lärandesituation ska gå till, till att 

genomföra den och sedan se att eleverna lärde sig det som var tänkt är en positiv 

faktor för att skapa glädje på jobbet. Alla lärare i intervjuerna var också överens om 

att deras egen motivation och glädje ökar när de får undervisa elever som visar 
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engagemang och intresse, när det råder arbetsro i klassrummet och att eleverna är 

delaktiga. Genom att fokusera på de barn som är engagerade och intresserade blir det 

lättare att hålla uppe arbetsglädjen, menar flera lärare.  

5.1.3 Kollegor 

En annan gemensam faktor i lärarnas svar om vad som gör att de trivs på jobbet var 

samarbetet och mötet med kollegorna. ”Jag skulle aldrig kunna jobba i verksamheten 

om inte kollegorna fanns”, var det en lärare som svarade. Att få jobba i arbetslag där 

det finns möjlighet att ventilera både jobbiga och roliga situationer i klassrummen, 

korridorerna och skolgården var en oerhört viktig faktor för att arbetsglädjen och 

trivseln skulle finnas. Det var också viktigt med de små pauserna mellan lektionerna 

när man fick träffas i exempelvis fikarummet och diskutera allt möjligt, både privat 

och det som händer i skolan. En lärare pekade också på vikten av att kunna diskutera 

idéer och tankar med personer som jobbar inom samma yrke men inte på samma 

skola eller med samma åldersgrupp. Det ger ökad inspiration och i sin tur mer 

motivation och arbetsglädje. De lärare som hade jobbat länge inom yrket (mer än 20 

år), beskrev att samarbetet med kollegor och jobben i arbetslag var i stort sett 

obefintlig förr. Då var läraryrket ett ensamjobb där var och en fick sköta sitt, både 

det som var roligt och det som var jobbigt.  

 

5.1.4 Lärarens eget ansvar 

För att både skapa ny motivation och arbetsglädje och bibehålla den man redan har, 

svarade de flesta lärarna att det är viktigt att hålla sig uppdaterad, både privat och i 

sin profession. Genom att hänga med i den utveckling barnen omger sig med, 

exempelvis musik, internet, film och dylikt, och även att underhålla sina egna 

intressen, som kultur, musik, vänner och motion gör att motivationen att undervisa 

förstärks.  

Om man mår bra och får vara pigg och frisk så smittar 

det av sig i verksamheten, och det är mitt personliga 

ansvar att hålla mig pigg och frisk.  
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Uppdatering av nytt material som kommer in till skolan, läsa ny litteratur och förnya 

sina kunskaper både genom att läsa och genom att utbyta idéer med kollegor var 

också viktigt enligt alla lärare i intervjun för att upprätthålla arbetsglädjen.  

 

 

5.2 Vad vill lärarna att skolledningen ska fokusera 

på för att främja arbetsglädjen? 

5.2.1 Tid 

Tid är den största gemensamma faktorn bland svaren hos lärarna när det kommer till 

vad som behövs för att deras arbetsglädje ska öka. Önskan om att skolledningen och 

de kommunala politikerna skulle ge lärarna mer tid till att planera, genomföra och 

framförallt utvärdera det som görs i klassrummen framkom hos alla intervjuade. I 

dagens skola blir det mer och mer jobb med de sociala bitarna, och dessa måste oftast 

lösas innan ett planerat moment sätter igång, och här saknas det tid. Det blir ofta så 

att vissa viktiga bitar måste bortprioriteras för att tiden måste användas till sådant 

som inte kan väljas bort, exempelvis individuella utvecklingsplaner, som alla elever 

ska ha. Lärarna menade också att ledningen skulle kunna vara bättre på att serva med 

det administrativa, alltså se till att papper och dokument och liknande var 

uppdaterade och i ordning så att lärarna snabbt och enkelt kan göra sitt jobb och 

slippa lägga tid på att undersöka och leta efter rätt uppdaterade dokument. 

Skolledningen borde även ge pedagogerna fler timmar till att planera tillsammans 

med varandra.  

 

5.2.2 Kompetensutveckling 

Fortbildning av pedagogerna och en kontinuerlig förnyelse av sin utbildning är det 

flera lärare som ansåg vara viktigt för den lokala skolledningen att satsa på. Att 

rektorn är lyhörd när det kommer till lärarnas önskemål om utbildning, att hitta 

lösningar för detta som passar den aktuella verksamheten och inte bara se på vad som 

redan erbjuds i övriga landet.  
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5.2.3 Skolan i politiken 

De flesta av lärarna som är intervjuade ville se att både rektorn, men också 

politikerna som jobbar med skolfrågor, lokalt och nationellt, kommer ut i 

verksamheten för att få se hur lärarnas verkliga situation ser ut. Det skulle visa på ett 

större engagemang hos de som bestämmer om skolan, och det skulle höja 

arbetsglädjen hos lärarna. Att få känna att de som bestämmer bryr sig och visar 

intresse hjälper pedagogerna att höja sin motivation. När rektorer och politiker har en 

verklig uppfattning om hur verksamheten ser ut är det viktigt att de vågar satsa, 

vågar ta steget att prova nya vägar som inte testats innan. Detta påpekade alla 

intervjuade lärare. 

Skolledningen på nationell nivå bör, när de har skaffat sig en verklig förståelse för 

hur situationen ser ut i skolan, fokusera mer på långsiktiga mål och inte på 

kortsiktiga lösningar, då skulle skolan bli en stabilare och tryggare miljö både för 

elever och lärare, och lärarnas motivation och arbetsglädje skulle öka, menade flera 

av lärarna i studien. 

  

5.2.4 Ekonomi 

En annan gemensam faktor som de flesta lärare nämnde var att om skolledningen 

skulle kunna göra något för att höja pedagogernas arbetsglädje är att ge skolan mer 

pengar. Det behövs pengar till material och litteratur, men framförallt till fler 

resurser. Tidsaspekten som är nämnd tidigare och behovet av resurser hör tydligt 

ihop menade flera av de intervjuade lärarna. Med fler resurser skulle lärarna kunna 

lägga mer tid hos varje elev och kunna ge den mer av det stöd som behövs. Och att 

kunna möta en elev öga mot öga, möta dem där de är ger arbetsglädje svarade alla 

lärare. 

 

5.3 Sammanfattning 

Att vara lärare är, trots att det är slitsamt, ett yrke med frihet och kreativitet, och att 

få se när en elev som tidigare har tyckt att någonting är helt omöjligt, helt plötsligt 

förstår, eller att få vara med när en elev knäcker läskoden, det ger glädje på jobbet 
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och en motivation till att fortsätta som lärare. Alla lärare som har deltagit i studien 

påvisade just det här.   

Lärarnas syn på arbetsglädje är att den infinner sig när det finns kollegor att diskutera 

idéer med, och även få ventilera roliga och jobbiga saker som händer, både privat 

och i skolan. Anledningen till att de jobbar som lärare är, förutom samarbetet med 

kollegorna, också att få se hur barnen och eleverna växer och utvecklas både som 

personer och rent kunskapsmässigt. Det är ett tufft och slitsamt jobb och det finns en 

hel del som skolledningen skulle kunna tänka mer på för att främja lärarna 

arbetsglädje i skolan, exempelvis mer tid till planering och fler resurser.  
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6 DISKUSSION 

 

6.1 Vad innebär arbetsglädje för pedagoger i 

skolans värld? 

6.1.1 Arbetsförhållanden 

Att det är ett fritt och kreativt jobb att vara lärare gör att lärare känner arbetsglädje. 

Det menade alla lärare som deltog i undersökningen och det var också tanken med 

det ökade friutrymmet som staten har gett till skolans värld enligt Holmström (2007). 

Men precis som Holmström också pekar på ville lärarna i den här studien påpeka att 

det även är ett tufft och krävande arbete. 

I studiens intervjuer förklarade lärarna att positiva händelser i skolan och i 

klassrummen, såsom att få se hur elever plötsligt förstår saker som tidigare var helt 

obegripliga, att få möta motiverade elever och att uppleva när barn knäcker läskoden, 

leder till ökad motivation och arbetsglädje. Det här kan styrkas i avhandlingen av 

Morgan et al (2010) som pekade på precis det här.  

Intressant att fundera över är att Klusmann et al (2008) visade på hur lärare med 

motivation och arbetsglädje lättare håller en tillfredställande ordning i klassrummet 

och lärare som saknar engagemang istället bara försöker eftersträva någon form av 

fungerande rutin i klassrummet. Shens et al (2011) studie visade att det har betydelse 

för lärarens arbetsglädje när eleverna uppför sig på ett positivt sätt och när läraren 

har kontroll i klassrummet. Anledningen till att det här är intressant är att några av de 

svarande lärarna i den här studien bland annat svarade att för att få arbetsglädje är en 

viktig faktor att det råder arbetsro i klassrummet. Frågan är vilket som leder till vad, 

leder ordning i klassrummet till att läraren blir mer motiverad och engagerad eller är 

det lärarens arbetsglädje och motivation som leder till ordning i klassrummet? 

En återkommande svar hos alla lärarna i studien, och också återkommande i en del 

tidigare forskning var hur viktiga kollegorna är för att lärare ska känna en 

arbetsglädje. Womack-Wynne et al (2011) visar hur viktiga nyexaminerade lärares 

mentorer är för att de ska känna att de har valt rätt yrke och inte tänker sig att sluta 

om ett antal år. Shen et al (2011) och Månsson (2008) har också kommit fram till att 
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bra och stöttande kollegor i sin omgivning leder till ökad arbetsglädje. Däremot 

framkommer det inte i den tidigare forskningen på vilket sätt kollegorna ger lärare 

högre arbetsglädje. Intressant att fundera över är exempelvis vilken ålder och vilken 

typ av skola lärarna har jobbat på. Det skulle kunna vara så att de som har angett att 

kollegorna bidrar till arbetsglädje menar att det är kollegor som håller sig undan och 

sköter sitt som gör detta.  

 

6.1.2 Kompetensutveckling 

Lärarna i min studie var överens med Gustafsson (2010) om att det är viktigt att hålla 

sig uppdaterad både privat och pedagogiskt. Gustafsson menade att detta är viktigt 

för att bli mer säker på sin roll som lärare, medan lärarna i min studie menar att 

kompetensutveckling är viktigt för att upprätthålla arbetsglädjen. Då skulle man 

kunna fråga sig om det går hand i hand.  

 

6.1.3 Lärarens eget ansvar 

”Om man mår bra och får vara pigg och frisk så smittar det av sig i verksamheten, 

och det är mitt personliga ansvar att hålla mig pigg och frisk”. Det här är ett citat från 

en av lärarna i den här studien, det som personen ville påpeka med det här ville även 

Månsson (2008) och Gustafsson (2010)  synliggöra i och med sina studier. De har 

kommit fram till att om lärarna själva ser till att de har en balans i livet är det lättare 

att trivas på jobbet. Däremot menade Månsson att det krävs en förändring i skolans 

värld där man måste hitta strategier för lärarna för att kunna finna en balans. Och 

med tanke på annan information som har kommit fram i studien om ökad arbetsbörda 

och önskemål om mer tid till allt känns det som om frågan angående dessa strategier 

är åsidosatt.   
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6.2 Vilka resurser vill pedagogerna att 

skolledningen ska sätta in för att främja lärarnas 

arbetsglädje?  

6.2.1 Ökad arbetsbörda 

Lärarna i studien ville synliggöra att om de fick önska vad de ville för att förbättra 

sin arbetsglädje så skulle de vilja ha mer tid, tid till att planera, genomföra och 

utvärdera undervisningen, och mer pengar till resurser och material. Detta går att 

koppla ihop med flera tidigare forskares resultat om en skola i förändring. Enligt 

Gustafsson (2010) är det decentraliseringar, ekonomiska förändringar, kulturella 

standardiseringar, ett mer individualiserat och reflekterande kunskapssamhälle som 

bidrar till att jobbet som lärare förändras och att den förändrade rollen gör lärarna 

mer osäkra. Holmström (2007) menade att dessa typer av förändringar följer ökade 

krav på lärare som i sin tur leder till stress. De ökade kraven som lärarna i den här 

studien känner är bland annat administrativa uppgifter och framförallt fler sociala 

arbetsuppgifter, vilket både Hargreaves (1998) och Hultqvist (2011) också vill 

synliggöra. Däremot menade Hultqvist att lärarna i hennes forskning kände att de 

blev mer och mer styrda av politikerna, att de inte hade samma möjlighet till 

kreativitet som tidigare, och frihetskänslan som fanns förr hade minskat betydligt. 

Lärarna i den här studien  ville däremot påpeka att det är ett fritt och kreativt yrke där 

du har chans att genomföra och utveckla egna idéer. Flera av de intervjuade lärarna 

som hade jobbat länge i skolans värld menade att den frihet som fanns förr snarare 

ledde till ensamhet än kreativitet.  

 

6.2.2 Skolledningens roll 

Att ha en stöttande och engagerad ledning är något som enligt alla lärare i studien var 

överens om leder till ökad arbetsglädje. De eftersökte mer fortbildning och tydligare 

information från ledningen vilket både Skollagen (SFS 2010:800) påpekar och som 

också Nyroos (2006) och Ludvigsson (2009) vill lyfta fram som viktiga faktorer för 

läraryrket. I min studie har det framkommit att för att höja arbetsglädjen hos lärarna 

behöver skolledningen och politiker visa att de hade större fokus på långsiktiga mål. 

Skolan skulle då bli en tryggare och stabilare miljö och arbetsglädjen hos lärarna 
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skulle öka. Av den forskning som presenterats i den här studien är det inte mycket 

som pekar på att långsiktiga mål från skolledningen skulle leda till ökad arbetsglädje 

hos lärare. Däremot hade Ludvigsson (2009) kommit fram till att tydlighet och väl 

genomtänkta beslut är något som är viktigt. Och väl genomtänkta beslut skulle kunna 

tolkas som långsiktiga mål, har man tänkt igenom något ordentligt borde också 

kunna förutsättas att man har tänkt längre, men det är ingen garanti.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Att göra en semistrukturerad studie anser jag var ett bra val med anledning av 

studiens syfte och frågeställningar. Genom att göra kvalitativa intervjuer gav det mig 

möjlighet att ställa följdfrågor och det gav lärarna möjlighet att ge utvecklande och 

djupa svar. Det gav dem också möjlighet att förklara sina svar om det var så att jag 

inte hängde med på hur de menade. Att använda sig av en kvalitativ studie ger också 

möjlighet att ställa intervjufrågorna i en annan ordning än den som var tänkt från 

början så att det passar intervjupersonens svar bättre (Patel & Davidson, 2011).  

Valet av deltagare i intervjun kunde ha gjorts bredare, jag kunde exempelvis ha haft 

med någon modersmålslärare och någon SVA-lärare för att få en ännu tydligare bild 

av lärares syn på arbetsglädje. (SVA = Svenska som andraspråk).  

Anledningen till att valet föll på att göra en semistrukturerad intervju berodde på att 

det var pedagogernas personliga åsikter som efterfrågades, och för att få svar på 

frågeställningarna var det viktigt att de fick svara med sina egna ord, och även få 

möjlighet att förklara djupare hur de menar med vissa svar som annars kan bli 

otydliga i exempelvis en enkät (Patel & Davidson, 2011). 

 

6.4 Fortsatt forskning 

I den här studien har jag undersökt vilken bild lärare har av arbetsglädje och vad de 

anser vara viktigt för skolledningen att satsa på för att främja lärares arbetsglädje. 

För framtida forskning skulle det vara intressant att fördjupa sig mer i hur miljön, 

både den psykiska och den fysiska, påverkar lärares arbetsglädje. Kanske än mer 

intressant och även aktuellt skulle vara att undersöka hur lärares arbetsglädje 

påverkar eleverna. Finns det kopplingar mellan elevers motivation och prestation 
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relaterat till lärares arbetsglädje? Annat som är värt att fundera över är om lärare som 

är säkra i sin yrkesroll har högre arbetsglädje än de som är mer osäkra? 

6.5 Studiens relevans för min kommande yrkesroll 

som grundskollärare 

Genom att ha undersökt vad som ger lärare glädje på jobbet har jag fått en enorm 

inspiration att komma ut i arbetslivet som lärare. Med anledning av all information 

från media om lärares ökade krav och hur skolorna får både mindre tid och mindre 

pengar har det varit väldigt intressant att få synliggöra verksamma pedagogers bild 

av vad som driver dem i deras arbete. Att få en bild av vad pedagogerna efterfrågar 

från skoledningen är också en viktig del när jag själv kommer ut i verksamheten och 

ska sätta mig in i skolans värderingar och satsningar.  
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8 BILAGOR 

8.1 BILAGA 1 

8.1.1 Brev till rektorn och lärarna 

En kvalitativ studie om lärares arbetsglädje 

Jag ska genomföra en kvalitativ studie där jag har som syfte att belysa vad lärare har 

för syn på arbetsglädje och vad det är som gör att de vill jobba som just 

lärare/pedagoger. Min studie utgår från följande frågeställningar: hur påverkar 

pedagogernas utbildning och tid som lärare deras syn på arbetsglädje? Vilka resurser 

vill pedagogerna att skolledningen ska sätta in för att främja lärarnas arbetsglädje?  

Anledningen till att jag vänder mig till er är att jag tidigare har gjort min VFU hos er 

och att ni ligger bra till för mig rent geografiskt, tiden för att göra den här studien är 

begränsad.   

Jag behöver göra intervjuer med ett ca åtta lärare/pedagoger som har jobbat 

tillräckligt länge för att ha kunnat skapa sig en bild av sin egen arbetsglädje på 

skolan. Detta kan vara högst individuellt och därför ber jag er att fundera själva på 

om ni anser er ha den bilden innan ni svarar på om ni vill ställa upp i studien. Jag 

tänker göra djupintervjuer där jag både spelar in och delvis skriver ner det som den 

jag intervjuar svarar för att verkligen få med allt, och jag räknar med att det kommer 

ta ungefär mellan 20-30 minuter per intervjutillfälle.  

Materialet är konfidentiellt och kommer endast användas till min studie. Svaren och 

uppgifterna kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Studien 

kommer att publiceras i databasen DiVA vilket gör att den finns tillgänglig i sin 

helhet på internet.   

Att delta i studien är helt frivilligt och kan när som helst, oavsett skäl, avbrytas. 

Vid frågor kan du konakta mig eller min handledare. 

Caroline Cras  

mail: cc22cu@student.lnu.se 
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Handledare Andreas Fröberg  

mail: andreas.froberg@lnu.se 

 

 

 

 

 

8.2 BILAGA 2 

8.2.1 Intervjufrågor: 

Varför blev du lärare? 

 

Vad hade du för syn på lärare när du gick i skolan? 

 

Har den bilden förändrats när du själv blev lärare? 

 

Vad har du för utbildning? 

 

Vad är det bästa med att vara lärare idag? 

 

Vad skulle du säga till någon som funderar på att bli lärare? 

 

Vad ger dig glädje på jobbet? 

 

Hur jobbar du för att skapa arbetsglädje? 

 

Vad saknar du som skulle kunna leda till att din motivation blev högre? 
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Vad kan skolledningen göra för att öka din arbetsglädje och motivation? 

 

Vad kan skolledningen göra för att öka arbetsglädjen generellt? 

 


