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                                                                               Abstrakt 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur lärare på gymnasiet upplever motivation 

till sitt arbete. Intentionen att finna viktiga faktorer som bidrar till en ökad motivation för lärare 

samt varför dessa faktorer upplevs som viktiga. Det teoretiska perspektivet som 

undersökningen utgick ifrån var Self Determination Theory (SDT). Frågeställningarna kring 

studien var: ”Hur upplever lärare motivation till sitt yrke?” samt ”Vilka faktorer upplevs som 

viktiga för att finna motivation till yrket och varför upplevs dessa som viktiga?”. 

Undersökningen var byggd på en kvalitativ intervjustudie där resultatet baserades på svaren 

från tolv gymnasielärare i södra Sverige. Allt material bearbetades utifrån Burnards (1991) 

innehållsanalys där olika huvudkategorier konstruerades, vilket var följande: Inre motivation 

och utveckling, eleverna är drivkraften, strategier för att hålla motivationen på topp och 

arbetstillfredsställelse. Resultatet visade på att den viktigaste motivationskraften var eleverna, 

samt att en god arbetsmiljö, respons och belöning av sitt arbete upplevdes som starka 

motivationsfaktorer. Slutsatsen kring studien var att lärare upplever sin motivation utifrån den 

inre motivationen, eleverna och inre intresse och att den yttre motivationen som belöning även 

framkom som motivationsfaktor. 

  

Nyckelord: Inre och yttre motivation, SDT, läraryrket, motivationsfaktorer. 
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Introduktion 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare upplever motivation till sitt arbete. Vilka faktorer 

som upplevs som viktiga och varför de upplevs som viktiga för att lärare ska känna sig 

motiverade till sitt yrke. Skolverket (2012) visar på att de flesta lärare i dagens samhälle känner 

att det är meningsfullt att gå till jobbet samtidigt som det är hälften av alla lärare som övervägt 

om de ska byta yrke på grund av den höga stressen och otillräckligheten. Deci och Ryan (2000) 

visar att motivation är svårt att definiera beroende på i vilket sammanhang man talar om 

motivation, samtidigt visar de att motivation är det som styr människans dagliga handlingar 

hela tiden. Motivation ligger till grund för människors handlingar, där motivationen antingen 

kan komma inifrån eller utifrån. Kaufmann och Kaufmann (1992) visar att det finns många 

studier som berör lärares motivation men de visar att begreppet behandlar lärares roll i 

interaktionen till elevens lärandeutveckling och inte kring hur lärare specifikt upplever 

motivation och engagemang för sitt yrke. Det finns istället mycket forskning kring 

arbetsmotivation generellt. I studien kommer författarna vilja ta reda på hur lärare upplever 

motivation och vilka faktorer som upplevs som viktiga för att lärare ska känna sig motiverade 

till sitt yrke och varför dessa faktorer fungerar. 

 

Motivation 

Deci och Ryan (2000) visar att karaktärsdrag hos motiverade individer innefattar en strävan 

efter att göra något eller att uppnå ett specifikt mål. De individer som inte strävar efter mål eller 

inte har kraften till att agera karakteriseras som omotiverade. Individer berörs automatiskt av 

motivation när det gäller olika saker. För de flesta betyder det mycket att ha ett jobb att gå till, 

vi tillbringar nästan en tredjedel av vår dag på jobbet (Brynolf m.fl, 2012). McClelland (1987) 

visar att motivation styr individens beteende som styrs av inre tankar och önskningar. I 

arbetslivet är det en viktig del att man kan förutse ett resultat av en uppgift, därför är det viktigt 

att ta reda på vad som motiverar en person till att utföra vissa handlingar. McClelland (1987) 

visar att det finns tre behov som styr individens motivation, det första behovet är att individen 

utför prestationer på ett sätt som gör att hen utmärker sig, den andra är att individen har ett 

behov av makt och det tredje behovet är att varje individ har ett behov av samhörighet. Dessa 

behov varierar mellan olika individer och har olika betydelser beroende på vilken situation 

personen befinner sig i och vill göra med sitt liv. McClelland (1987) visar att man måste 

uppfylla minst ett av de tre behoven för att känna sig motiverad. Detta kan även kopplas med 

Ohlssons (1994) studie som visar att en viktig faktor till motivation är att man som arbetstagare 
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har möjlighet att utvecklas och påverka sina egna arbetsuppgifter. Samtidigt som det är viktigt 

att arbetet är utvecklande och givande. Ohlsson (1994) visar även att det är viktigt att alla 

anställda ska känna sig delaktiga vilket påverkar engagemang och motivation positivt samt att 

det är viktigt att känna sig uppmärksammad, sedd och få ett förtroende. Alla arbetstagare 

behöver få bekräftelse för det arbete de utför vilket höjer motivationen på ett positivt sätt. Detta 

kan även kopplas till Rubenowtiz (2008) som visar att arbetssättet, utveckling och miljön på 

arbetsplatsen har en betydande roll för arbetsmotivationen.  Fortsättningsvis visar Riley (2013) 

att det är den komplexa interaktionen mellan personlighet, förväntan, betydelsen och 

erfarenheter som är viktiga för motivationen. Behovet av att ta hand om andra eller bry sig om 

andra är en annan stark motivationsfaktor som har betydelse.  

 

Herzberg (1993) forskade kring motivationsfaktorer i sitt försök att förklara 

arbetstillfredsställelse och motivation. Herzberg (1993) gjorde en undersökning då olika 

individer fick beskriva situationer där de kände sig missnöjda med arbetsuppgifter och vid 

situationer där de kände sig tillfredsställda på arbetet. Efter denna undersökning dök hans Two-

factor theory fram som ligger till grund för många motivationsteorier idag. De svar 

som studien fick var att individer som trivdes bra samt mindre bra gav skilda svar. Herzberg 

(1993) menade att vissa egenskaper är förknippade med arbetstillfredsställelse samt att andra 

faktorer är relaterade till missnöje. Kesllers (2013) undersökning överensstämmer med 

Herzbergs (1993), där Kessler (2013) visar att arbetstillfredsställelse är egenskaper som att en 

individs prestation belönas, framtidsutsikterna är goda, eller att man blir uppmärksammad och 

bekräftad av kollegor eller chef på arbetet. Yttre faktorer som orättvis ekonomisk ersättning, 

dåliga arbetsförhållanden, inga rutiner eller policyer är faktorer som associeras med missnöje. 

Herzberg (2003) visar på att motivationsfaktorer behandlar sådant som är viktigt för en individs 

självuppfyllelse och dessa används för att motivera arbetstillfredsställelse. 

 

Deci och Ryan (2000) har utvecklat teorin self-determination theory (SDT) som även andra 

forskare har använt sig av i flera studier i strävan av att försöka förklara individens olika 

agerande beroende på vilken orientering deras motivation grundar sig på. Inriktningen i Self-

determination theory handlar om mänsklig motivation, välmående och utveckling. Inom SDT 

finns kontrollerat orienterad motivation och en autonomt orienterad motivation. Motivation där 

individer har en vilja inför, eller en självbekräftelse till följd av sina handlingar kallas för 

autonomt orienterad motivation. Kontrollerad orienterad motivation styrs av extern reglering, 
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då individens uppförande styrs av yttre faktorer som belöning eller straff. Kontrollerat 

orienterad motivation består även av en omedveten integrerad reglering vilket innebär hur 

individen integrerar sina egna värderingar med andras. Dessa handlingar stimuleras av faktorer 

och behov som godkännande, självförtroende, ego och undvikandet av skam (Deci & Ryan, 

2008). Den autonoma motivationen är en central sammansättning inom SDT, definitionen är 

friheten att starta och styra ett beteende. Den kontrollerade orienterade motivationen delas in i 

tre olika kategorier; yttre, introjected och identifierad motivation. När beteendet styrs av 

externa faktorer så som belöningar kallas det för yttre motivation. När beteendet styrs av inre 

tryck så som ångest eller skuldkänslor kallas det för introjected motivation. Motivationen som 

baseras på det egna uppskattandet av en uppgifts värde kallas för identifierad motivation (Deci 

& Ryan, 2000). Deci och Ryan (2000) visar att beroende på om en handling har gjorts utifrån 

inre eller yttre motivation skiljs det mycket på kvalitén på individens prestation och erfarenhet.  

 

Motivation i läraryrket 

Hakanen, Bakker och Schaufeli (2006) visar på att det finns två parallella processer som 

påverkar arbetstillfredsställelsen hos lärare. I studien framkommer det att energisk är den första 

processen som behandlar frågor om höga arbetskrav som kan leda till utbrändhet, som i sin tur 

kan leda till ohälsa. Motiverande är den andra processen och den behandlar frågor om 

arbetsresurser och hur dessa leder till engagemang som kan influera organisatoriska åtaganden. 

Resultatet i Hakanen et al. (2006) visar att båda processerna existerar, dock framkommer det 

att den energiska processen är mer framträdande i lärares vardag. 

 

Kreisha och Al-Dhaimats (2015) undersökte om lärares inre motivation, där de undersökte vad 

som motiverar lärare mest i sitt yrke. Lärarna svarade att högsta prioritet var elevernas lärande 

och kunskaper. Något som även påpekades i undersökningen av lärarna var att en 

uppmuntrande arbetsplats kunde höja motivationen. Kreisha och Al-Dhaimats (2015) visar att 

det finns andra viktiga faktorer som kan bidra till att motivationen håller sig på topp, och dessa 

är en stimulerande, njutbar, flexibel miljö samt tydliga regler och en bra lön. Förutom den 

ekonomiska tillfredsställelsen som lärarna kände i Kreishas och Al-Dhaimats (2015) 

undersökning, påpekade lärarna att de kände sig motiverade eftersom de tyckte om yrket. 

Klassen, Aldhafri, Mansfield, Purwanto, Siu, Wong, Woods-McConny (2012) visar i sin 

undersökning att det finns positiva och negativa faktorer i en lärares motivation. De positiva 

faktorerna är utveckling och engagemang, medan de negativa faktorerna som påverkar 
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motivationen negativt är stress och utbrändhet. Ett större engagemang från en lärare i sitt yrke 

medför ofta en bättre prestation i undervisningen. Klassen et al. (2012) fortsätter och visar på 

att engagemang är en viktig del inom motivationen till arbetet. Engagemang är en del inom den 

inre motivationen enligt teorin SDT. Engagerade lärare visar på energi och effektivitet i att 

slutföra sina uppgifter och dessa brukar karaktäriseras som motiverade lärare. Klassen et al. 

(2012) fortsätter och förklarar att dessa lärare lättare hanterar svåra och komplexa krav som de 

kan ställas inför i deras yrke. Deci och Ryan (2000) fortsätter också och visar på att 

engagemang speglas av motivation vilket leder till bättre prestation, och bättre uthållighet samt 

mer kreativitet i sitt arbete. Lärare som har ett lågt engagemang har oftast en motivation som 

drivs av yttre motivationsfaktorer som exempelvis lönen. Li,Wang, You och Gao (2014) 

undersökte också i vilken utsträckning autonom inre motivation och kontrollerad yttre 

motivation påverkar lärarnas engagemang. Resultatet av studien visar att autonom motivation 

och kontrollerad motivation har olika inverkan på lärarnas engagemang i arbetet. 

Fortsättningsvis visar studien att autonom inre motivation har ett positivt samband med lärares 

engagemang medan kontrollerad yttre motivation är negativt relaterad till lärares arbete. 

Studien visar också på att lärare kräver högre självständig motivation för att klara av sitt arbete, 

med undervisning och olika utbildningsuppdrag. Berge, Soenens, Aelterman, Cardon, Tallir 

och Haerens (2014) visar också i sin studie att för att lärare ska kunna hålla motivationen på 

topp, strävar de efter att bevisa för sig själva att de är tillräckligt bra. Lärare kan också känna 

sig pressade av andra till att prestera bra vilket också motiverar dem till att göra ett bra arbete.  

Enligt SDT är dessa motivationsfaktorer starkt kopplade till lärares beteenden och känslor. 

Dessa beteenden och känslor är inte bara viktiga för lärare i sig utan det är viktigt för eleverna 

också. Det är viktigt för eleverna eftersom det har visats att lärares beteenden och känslor har 

en relation till undervisningsmetoder som de använder sig utav i klassrummet.  

 

Arnér och Durakovic (2010) och Klassen et al. (2012) gjorde liknande studier om vad det är 

som påverkar lärares motivation positivt och negativt. Att det uppstår fler konflikter med 

eleverna när läraren är omotiverad vilket är negativt. Studierna visade på att ingen av lärarna 

föreslog högre lön för att bli mer motiverade utan att det var eleverna som var den högsta 

motivationen som lärare. En studie gjord av Olausson och Ström (2015) belyser också att det 

är eleverna som gör att lärare känner sig mest motiverade, glada och engagerade till sitt arbete. 

Olausson och Ström (2015) studies resultat visar även på att andra viktiga faktorer som höjer 

motivationsnivån hos lärare är feedback och respons av rektorn, även trivsel bland kollegor, 
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stöttande och positiv inställning till arbetet och till varandra är en stor motivationsfaktor. 

Fortsättningsvis visar resultatet i studien på att lärares motivation ökar av att skolan och 

arbetslaget vågar gå utanför trygghetszonen och på så sätt håller sig uppdaterade inom den 

senaste forskningen. Twenge, Cambell & Hoffman (2010) visar att inre motivationella faktorer 

är det viktigaste för en individ, men det kan skilja sig mellan ålder och generation. Skillnaden 

är att den yngre generationen och framförallt nyblivna lärare börjar värdesätta yttre faktorer 

framför de inre faktorerna.  

 

Studierna av Crosswell (2006) samt Elliott och Crosswell (2001) visar på att det finns sex 

stycken olika kategorier till varför lärare är så engagerade och motiverade till sitt yrke. Dessa 

studier visar på att det finns en mängd lärare som är mycket motiverade till sitt yrke fast på 

olika sätt. Den första kategorin innefattar de lärare som menar att valet av yrke var ett kall. 

Denna kategori benämns som passionerade inför mötet med eleverna samt inför själva 

läraruppdraget. Lärarna menar att den motiverande faktorn är att de vill utveckla den sociala 

kontakten med eleverna, de har ett engagemang i att bygga relationer, också att se eleverna 

utvecklas och lära sig nya saker är en stor motivation för denna kategori. Inom denna kategori 

menar forskarna att lönen har en mindre betydande roll. Crosswells (2006) samt Elliott och 

Crosswells (2001) andra kategori karaktäriseras som lärare som upplever yrket som en livsstil, 

att de lägger ner mycket tid på sin fritid på arbetet för att de motiveras av att planera och utföra 

så bra lektioner som möjligt, de menar att denna kategori har lättare att bli utbrända och det 

sociala livet kan påverkas negativt för att de är så inne i att göra så bra lektioner som möjligt 

(Crosswell, 2006 & Elliot & Crosswell, 2001). I kategori tre är eleven en viktig 

motivationskälla, som i kategori ett, dock är denna kategori av lärare mest insatta i att tillgodose 

elevernas sociala behov, att oroa sig för deras personliga problem. Läraren motiveras genom 

att gå till jobbet för elevens skull och inte för sin egen skull, då läraren har ett personligt 

engagemang i arbetet (Crosswell, 2006). Den fjärde kategorin drivs av att hålla de senaste 

trenderna inom pedagogik vid liv, de drivs av professionalism genom att de motiveras av sitt 

eget lärande och utveckling. Kategorin ställer stora krav på lärarna, där de får jobba mycket. 

Lärarna drivs av att förmedla denna nya kunskap till kollegor och att läsa ny forskning kring 

pedagogik för att sedan använda det i undervisningen vilket kräver en hel del extra arbete. 

Kategori fem av lärare motiveras av att förmedla kunskaper till sina elever, att utveckla 

elevernas färdigheter. Denna typ av lärare anses vara en viktig del för att eleverna ska klara 

sina mål i undervisningen och om de inte gör det anser läraren att eleven kommer få problem i 
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framtiden och känner därför ett stort ansvar att eleverna ska lyckas i skolan. Den sista och sjätte 

kategorin innehåller lärare som motiveras av att utveckla hela skolan samt anser de att det 

genomförs bäst inom skolorganisationen och inte av utomstående personer. De motiveras 

genom att vara en del av en gemenskap och inte bara en tjänsteman i klassrummet. Denna 

kategori har en tendens att vara kvar på en och samma arbetsplats under längre tid (Crosswell, 

2006). 

 

Dinham (1994) studie visar att det finns olika beståndsdelar som avgör hur en lärare känner sig 

motiverad eller inte i sitt yrke. Studien menar att motivationen påverkas av i vilken grad lärare 

får beröm och erkännande för sitt arbete. De menar att rektorn har en betydande roll i detta 

sammanhang. Om läraren har en opersonlig relation till rektorn påverkar det lärarens 

motivation negativt. Studien menar också att uppmuntran och stöd har en stor påverkan på 

lärarens arbetsmotivation, eftersom lärare idag har fler arbetsuppgifter än enbart det som 

händer i klassrummet är det viktigt med relationer till resten av skolorganisationen. Studien 

visar även på att om inte arbetet i klassrummet funkar bra påverkas motivationen negativt och 

tvärtom. Studierna tyder också på att den fysiska miljön är en viktig del i lärares trivsel på 

jobbet. Skolor med bra ekonomi leder oftast till bättre studiemiljö, hjälpmedel osv vilket leder 

till bättre arbetsmiljö för lärarna på skolan och tvärtom (Dinham, 1994). 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare på gymnasiet upplever motivation till sitt arbete. 

Intentionen är att finna viktiga faktorer som bidrar till en ökad motivation för lärare samt varför 

dessa faktorer upplevs som viktiga. Syftet till den föreliggande studien uppkom genom tidigare 

forskning som visar på att det finns många studier som berör lärares motivation men att 

begreppet behandlar lärares roll i interaktionen till elevens lärandeutveckling och inte kring hur 

lärare upplever motivation och engagemang för sitt yrke. Skolverket (2012) visar på att hälften 

av alla lärare inom de senaste åren har övervägt om de ska byta yrke på grund av den höga 

stressen och otillräckligheten (Skolverket, 2012). Samtidigt som de flesta lärare i dagens 

samhälle känner att det är meningsfullt att gå till jobbet (Skolverket, 2012). Genom detta är det 

intressant att göra en undersökning på hur lärare upplever motivation till yrket samt vilka 

faktorer som är viktiga för motivationen till läraryrket. 

Frågeställningarna för den föreliggande studien var: 

Hur upplever lärare motivation till sitt yrke? 
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Vilka faktorer upplevs som viktiga för att finna motivation till yrket och varför upplevs dessa 

som viktiga? 

 

Metod 

Deltagare  

Studien genomfördes på de skolor som informanterna arbetade på runt om i södra Sverige. Det 

var tolv informanter som deltog i intervjun och dessa valdes genom ett bekvämlighetsurval 

genom att författarna hade en god kontakt med en del lärare. Informanterna bestod av sju män 

respektive fem kvinnor som var mellan 25-58 år. Alla informanterna var utbildade 

gymnasielärare och behöriga i ett eller två ämnen, det fanns en stor skillnad på erfarenhet i 

yrket, då lärarna hade arbetat olika länge, allt från fem år till trettio år. Lärarna kontaktades via 

telefon och fick reda på studiens ämne och syfte samt om de etiska aspekter som studien utgick 

ifrån. Det kravet som studien hade på informanterna var att de skulle vara aktiva 

gymnasielärare. 

 

Instrument 

Föreliggande studie baserades på en kvalitativ intervjustudie med en semistrukturerad 

intervjuguide. Detta för att studien var intresserad av lärares upplevelse av motivation samt 

vilka motivationsfaktorer som lärarna själva upplevde som viktiga för att känna sig motiverade 

till arbetet som lärare. En semistrukturerad intervjuguide valdes för att det ger mer utrymme 

till att vara aktiv som intervjuare, som att kunna ställa följdfrågor under intervjuns gång. 

Dessutom kan frågornas följd under intervjuns gång ändras efter informantes svar (Runswick-

Cole, 2011). Den föreliggande studiens egenkonstruerade intervjuguide (bilaga 1) var indelad 

i två olika teman som formades utifrån bl.a. Deci & Ryans (2000) teori STD samt utifrån 

Kreisha och Al-Dhaimat (2015) som gjort en undersökning på hur lärares motivation upplevs 

till yrket. Intervjuguiden bestod också av ett par inledande frågor som ledde in på huvudämnet.  

De teman som bildades var Faktorer som påverkar motivationen samt motivation som lärare. 

I den föreliggande studiens tidigare forskning nämns det olika faktorer som har en påverkan på 

motivation, därför konstruerades frågor om vilka faktorer som upplevs som viktiga hos 

informanterna. SDT lägger stor vikt vid inre och yttre motivation då informanterna själva får 

möjlighet att svara på hur de upplever sin egen motivation till yrket, frågor som grundar sig på 

forskning om inre och yttre motivation.  
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Procedur 

Undersökningen började med att författarna till den föreliggande studien ringde telefonsamtal 

till de lärarna som ville medverka i intervjun. Författarna till undersökningen presenterade sig 

i samtalet samt berättade att syftet var att undersöka hur lärare på gymnasiet upplever 

motivation till sitt arbete. I samtalet berättades det att intentionen är att finna viktiga faktorer 

som bidrar till en ökad motivation för lärare samt varför dessa faktorer upplevs som viktiga. 

Informanterna fick även information om de etiska aspekterna som undersökningen utgick ifrån, 

där författarna berättade att det är anonymt att delta, allt material är sekretessbelagt och man 

får avsluta deltagandet när man vill. När läraren bestämt sig för att delta bestämde vi plats och 

tid för intervju. Intervjuerna genomfördes under v.48 och v.49. Innan intervjuernas gång blev 

informanterna informerade om studiens ämne, att det var frivilligt att delta och att deltagandet 

kan avbrytas när det önskas. Intervjuerna genomfördes i ett ljudisolerat grupprum på 

informanternas arbetsplats. Informanterna intervjuades enskilt utav en av författarna med den 

färdigställda intervjuguiden. Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon för att det skulle bli 

lättare och mer ingripande för intervjuarna att transkribera materialet efteråt. En pilotstudie 

genomfördes eftersom intervjuguiden inte var testad sedan tidigare. Det gjordes ingen 

modifiering av intervjuguiden eftersom frågorna ansågs vara öppna.  Intervjuerna tog cirka 30-

40 minuter. Efter varje intervju genomfördes det anteckningar kring avslutad intervju. Det 

insamlade materialet transkriberades ordentligt och materialet lästes igenom flera gånger för 

att hitta passande teman och meningsbärande koder. Proceduren utgick från Burnards (1991) 

tematiska innehållsanalys för att hitta teman och noter som framkom ur materialet. 

 

Dataanalys 

Efter genomförda intervjuer formades resultatet utifrån en induktiv arbetsmetod, det insamlade 

materialet som författarna utgick ifrån var enbart från informanternas intervjusvar. Runswick-

Cole (2011) menar att det är viktigt att få en så likartad analys av det transkriberade materialet 

som möjligt. För att få en överblick av det transkriberade materialet analyserades materialet. 

Författarna utgick från Burnards (1991) innehållsanalys där syftet var att hitta meningsbärande 

koder, underkategorier och huvudkategorier som framkom av det insamlade materialet. För att 

författarna skulle få en förståelse för den insamlade empirin så kategoriserades och 

tematiserades innehållet vid analysen. Banister (2011) menar att detta gynnar resultatet 

eftersom det underlättar för författarna att göra en innehållsanalys av det transkriberade 
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materialet. Burnards (1991) menar att vid analysen ska författaren föra noter, sedan 

transkribera, skapa kategorier och teman som passar till studiens syfte. 

Huvudteman som framkom under analysen var: Inre motivation och utveckling, eleverna som 

drivkraften, strategier för att hålla motivationen på topp och arbetstillfredsställelse. Utöver 

huvudteman så analyserades det även fram underkategorier, koder, vad det handlar om samt 

om meningsbärande enheter av det insamlade materialet vid analysarbetet, detta finns 

summerat i tabell 1.  

 

Etik 

För att den föreliggande studien ska vara så etiskt korrekt som möjligt samt för att 

informanterna till studien ska känna sig trygga att delta så är studien anpassad till 

vetenskapsrådets vetenskapliga etiska principer, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Författarna till denna studie utgick även från 

individskyddskravet vilket innebär att informanterna inte utsätts för någon kränkande 

behandling, fysisk eller psykisk ohälsa, skada eller förödmjukande (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informanterna blev muntligt informerade om de ståndpunkter som står i informationskravet, 

de blev också informerade om vilket ämne studien berörde. Informanterna fick även 

information om att det var frivilligt att delta i studien och att de fick avbryta deltagandet när de 

ville utan några konsekvenser. Denna information meddelades genom ett muntligt samtal på 

telefon samt innan intervjuns gång. De som ville delta i studien blev även informerade om 

samtyckeskravet vilket innebär att informanterna har rätten att säga ifrån om de inte vill 

medverka i studien och att det inte är något tvång att delta. Undersökningen utfördes med vuxna 

människor som var utbildade gymnasielärare och därför behövde inte studien något 

godkännande från föräldrar eller vårdnadshavare eftersom alla informanter var över 15 år. 

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna som har valt att medverka i undersökningen 

ska känna sig trygga i att deras personuppgifter är skyddade från allmänheten. Det insamlade 

datamaterialet som samlades in behandlades under sekretess och anonymitet, vilket innebär 

tystnadsplikt om de medverkande. I den föreliggande studien genomfördes en kvalitativ 

intervjustudie då informanterna inte behövde ange några personliga uppgifter förutom hur 

gamla de är och vilken utbildningsbakgrund de hade. Det material som informanterna delade 

med sig av användes enbart i forskningssammanhang vilket berörde nyttjandekravet. 
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Resultat  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur lärare på gymnasiet upplever motivation 

till sitt arbete. Intentionen för studien var att finna viktiga faktorer som bidrar till en ökad 

motivation för lärare samt varför dessa faktorer upplevs som viktiga. I avsnittet nedan redovisas 

Tabell 1 samt svaren från informanterna som empirin samlades in av. 
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Tabell 1 - Summering av identifierade teman och meningsbärande koder för att 

beskriva hur lärare upplever motivation till yrket. 

Meningsbärand

e enhet                           

 Vad handlar det 

om? 

Kod Underkategorier Huvudkategori 

Att varje dag bli en 

bättre människa än 

vad jag var igår. 

Det är något som 

driver mig till att 

utvecklas och hela 

tiden göra bättre 

ifrån mig i mitt yrke 

 
Jag skulle säga att 

eleverna är min 

motivation till mitt 

arbete. Dem är min 

största drivkraft. Att 

se att jag når fram 

till varje elev och se 

att de lyckas 

 

Att ha ett 

nytänkande i sin 

undervisning, hitta 

på nya saker och 

testa olika 

undervisningssätt är 

motiverande för 

mig. 

 

Samt att min 

arbetsgivare är 

medveten om det 

arbete jag gör på 

skolan och att det 

uppskattas. Något 

annat som ökar min 

motivation, är 

kollegorna runt 

omkring mig. 

Faktorer som 

påverkar motivation 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elevers intresse att 

lära sig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Förnya sig och hålla  

sig uppdaterad 

 
 
 
 
 
 
 

Arbetsgivare och    

kollegor 

    Engagemang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Kunskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Positivt tänkande 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uppskattning 

Utmana sig själv 
 
Strävan att lyckas 
 
Motiverade av elever 

som är motiverade 
 

Engagemang 
 
 
 
 
Lärandet hos 
eleverna 
 
Utvecklande miljö 

 
Relationer till eleverna 
 
 
 
 
 
 
Syftet med 

undervisningen 
 
Stimulerande 

uppgifter 
 

Uppdaterad på ny 

kunskap och 

nytänkande 
 
 
Bekräftelse och respons 
 
Arbetsförhållanden 
 
Belönad för hårt 

arbete 
 

 

Inre motivation och 

utveckling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverna är 
drivkraften 
 

 

 

 

 

 

Strategier för att hålla 

motivationen på topp 

 

 

 

 

 

Arbetstillfredsställelse 
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Inre motivation och utveckling 

I informanternas svar framkom det att det var den inre motivationen och utvecklingen i arbetet 

som motiverar dem till sitt arbete. De fyra underkategorierna som författarna fann var: Utmana 

sig själv (1), strävan att lyckas (2), motiverade av elever som är motiverade (3), engagemang 

(4). 

 

Utmana sig själv 

I intervjuerna framkom det att yrket var motiverande på grund av att man som lärare får utmana 

sig själv varje dag på olika sätt, som människa och inom yrket.  Det framkom att informanterna 

menade att det roligaste med yrket var att arbetsdagarna aldrig är densamma eftersom yrket 

handlar om människor och kunskap. En informant uttryckte sig följande: “Det är ett väldigt 

roligt yrke där tiden går väldigt fort. Ingen dag är den samma, utan det är alltid något nytt och 

det är alltid nya utmaningar” (2). Samtliga informanter menade att det är roligt att få utmana 

sig själv samtidigt som det även kan vara en jobbig känsla av att det kanske inte alltid går som 

man tänkt sig eftersom man jobbar med människor och alla människor har olika sätt att vara 

på. En informant uttryckte sig följande: ”Helt ärligt så är det utmanande, roligt, lärorikt, 

frustrerande och helt fantastiskt på samma gång. Ibland kan det vara lite frustrerande men 

mestadels är det dem andra sakerna jag precis nämnde” (6). Något som togs upp av samtliga 

informanter var att det var roligt att utmana sig själv, att det är roligt att vara lärare och detta 

kan kopplas till den inre motivationen, man är lärare för att man tycker att det är roligt, en 

känsla från det inre som tyder på att man trivs med sitt yrke. 

 

Strävan att lyckas 

I samtliga intervjuer framkom det att motivation är något som kommer inifrån och som styrs 

av att man har ett mål att uppnå som man vill fullfölja, antingen tillsammans med andra eller 

med sig själv. En informant uttryckte sig följande: “För mig innebär motivation att man har en 

strävan efter att uppnå något, en strävan efter att lyckas..det är något som driver en människa 

framåt” (12). Informanterna menade att det alltid finns en motivation till det man gör på olika 

sätt. En informant uttryckte sig följande: “Det roligaste med mitt yrke är att jag får hålla på 

med dom ämnena som intresserar mig samtidigt som jag får jobba med människor, därför 

tyckte jag att lärare skulle passa mig perfekt, och det stämde” (9). Att ha olika mål med sitt 

arbete var en viktig del i yrket, att man brinner för det man gör på olika sätt, och att sätta upp 

både personliga mål samt mål med undervisningen. 
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Motiverade av elever som är motiverade 

I skolans värld menar dom att lärare kan bli motiverade av elever som är motiverade och 

tvärtom. En informant uttryckte sig följande: “Motivation föder motivation, att se att eleverna 

lär sig något och att dom ser sammanhang i min undervisning motiverar mig att fortsätta jobba 

och utveckla undervisningen ännu mer“ (6).  Informanterna menade att dom är där för 

elevernas skull men det som motiverar dom mest är när eleverna visar intresse under lektionens 

gång, att eleverna ställer frågor och är aktiva i undervisningen. Motiverade elever gör så att 

lärarna själva känner sig motiverade till sitt arbete, att deras arbete är bra och att eleverna tycker 

att det är intressant genom att visa att de vill uppnå bra betyg och vara delaktiga i 

undervisningen. En informant uttryckte sig följande: När hela klassen hänger med och frågar 

svåra frågor kring ämnet, när eleverna visar intresse för ämnet och är vetgiriga och frågor 

mycket om ämnet runtomkring, det motiverar mig” (5).  

 

Engagemang 

Majoriteten av informanterna menade att engagemang är en viktig del i undervisningen och i 

rollen som lärare, att vilja utveckla sin undervisning för att den ska bli så intressant som möjligt 

för elevernas skull. En informant formulerade sig följande: “Varje gång en elev får en aha-

upplevelse känner jag mig väldigt nöjd, glad och stolt, både över mig själv och eleven i fråga” 

(2). Informanterna menade att när de ser resultat av undervisningen så får dom ett större 

engagemang och vill göra lektioner ännu bättre och ännu roligare för elevernas lärande. Det är 

tydligt att engagemang är kopplat till inre motivation, och att engagemang kan bidra till att 

hålla motivationen på topp. 

 

Eleverna är drivkraften 

Informanterna upplevde att det var eleverna som var den största motivationsfaktorn till att 

vara lärare. De tre underkategorierna som författarna fann var: Lärandet hos eleverna (1), 

utvecklande miljö (2) och relationer till eleverna (3). 

 

Lärandet hos eleverna  

Det framkom tydligt av samtliga informanter att eleverna var den största drivkraften till yrket. 

En av informanterna formulerade sig följande: “När jag ser aha-upplevelsen hos eleverna så 

tror jag inte att det finns något annat som motiverar mig mer..då vet jag att eleverna har 
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förstått någonting och lärt sig något dem inte kunde tidigare, en större bekräftelse på att jag 

har gjort ett bra jobb finns nog inte” (2). En annan informant uttryckte sig på följande sätt: 

“När eleverna har lärt sig något och man ser det i deras ögon, det är något som verkligen 

driver mig till att arbeta vidare som lärare” (8). Lärandet hos eleverna är en motivationsfaktor 

till att man arbetar som lärare, informanterna menade att de är där för elevernas lärandes skull, 

att se eleverna utvecklas och begripa kunskap. Detta innebär att eleverna är en inre 

motivationsfaktor, och att man som lärare vill att eleverna ska lära sig på bästa sätt för deras 

egen skull. En annan informant uttryckte sig följande: ” Elevkontakten där man får följa med 

elevernas lärande och kunskapsutveckling. Det är det absolut roligaste som finns när man som 

lärare ser att en elev utvecklats något enormt, samtidigt som man då vet att man själv har varit 

en bidragande faktor till det” (7).   

 

Utvecklande miljö 

Informanterna menade att de strävade efter att ha en bra och utvecklande miljö som möjligt för 

eleverna. De menade att deras jobb i stort sett går ut på att finnas där och undervisa eleverna 

på bästa sätt, en inre motivationsfaktor. En informant uttryckte sig så här: “Jag blir riktigt 

motiverad när elever utvecklas och trivs i skolan. Det är något jag strävar efter, en bra och 

utvecklande miljö”(3) och en annan informant uttryckte följande: ”Det är som med allt annat, 

om det finns en utvecklande miljö, en trivsel och trygghet så vågar man utforska och lära sig 

saker, det är en viktig del i skolan ” (8). Det framkom tydligt från samtliga informanter att de 

upplevde att det var eleverna, deras utveckling och lärande som var den största och viktigaste 

faktorn. Informanterna menade för att ska fungera optimalt är miljön en viktig faktor som måste 

fungera. En informant uttryckte sig följande: “Som lärare vill man elevernas bästa, man vill 

att de ska utvecklas på det allra bästa sättet och för att det ska vara möjligt är miljön A och 

O” (6).  En viktig del som kom fram under intervjuerna var att det är viktigt att miljön i skolan 

är en bidragande faktor till att man som elev kan utvecklas både som person och 

kunskapsmässigt, detta kan kopplas till den inre motivationen genom att informanterna vill 

elevernas bästa och att de ska få en så utvecklande miljö som möjligt.  

Relationer till eleverna 

Det framkom i intervjuerna att det är eleverna som är den största motivationsfaktorn till varför 

man är lärare och vill göra ett bra jobb. En informant uttryckte sig följande: ”Relationerna till 

eleverna är den största motivationen för mig, det sociala samtidigt som lärandet sker, det är 

det bästa jag vet med mitt yrke..relationen till eleverna, helt klart!”(11).  Med detta kan man 
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se att motivationen även kan vara en social faktor, att lärare får goda relationer till eleverna 

vilket framkom som en höjning för motivationsnivån. En informant uttryckte sig följande: “Det 

roligaste med yrket är elevkontakten, och att varje dag är olika med olika utmaningar. Tiden 

går verkligen jättefort, och man brukar ju säga, ”tiden går snabbt när man har roligt” (1) en 

annan informant uttryckte sig följande: “Det jag är mest stolt över är nog alla mina elever som 

har tagit studenten genom åren med massvis med kunskap i bagaget som jag känner att jag har 

bidragit med” (12). Relationen till eleverna är en stark inre motivationsfaktor till att vara lärare, 

att skapa relationer med ungdomar och att arbeta och utveckla eleverna. Elevkontakten var den 

största faktorn för alla informanter till varför de var lärare, att få jobba med ungdomar varje 

dag. 

 

Strategier för att hålla motivationen på topp 

Informanterna menade att det fanns olika strategier för att hålla motivationen på topp som 

lärare. Författarna fann tre olika underkategorier som var: Syftet med undervisningen (1), 

stimulerande uppgifter (2) och uppdaterad på ny kunskap och nytänkande (3).  

 

Syftet med undervisningen   

       Informanterna menade att det var viktigt att hela tiden veta sitt syfte med sin undervisning, att 

ställa sig frågan varför, hur och när. En informant uttryckte sig följande: “Om man har mindre 

motivation till något i sin undervisning, är det bra att gå tillbaka och tänka på syftet och målet 

med undervisningen” (2). Informanterna menade att det var viktigt att sätta upp olika mål med 

sin undervisning för att det ska bli lättare att motiveras som lärare, om man inte har något 

tydligt syfte med undervisningen är det svårt att hålla motivationen uppe. Detta kan kopplas 

till den yttre identifierade motivationen eftersom det handlar om ett syfte eller mål med 

undervisningen som informanterna vill uppnå. Samtliga informanter menar att motivationen 

hålls uppe genom att man sätter olika mål med sin undervisning samt att man alltid har ett 

syfte med det man undervisar och gör, då det är betydligt lättare att hålla motivationen på 

topp. En informant uttryckte sig följande: “Plus att jag måste ha ett syfte med det jag gör, så 

jag har ett mål framför mina ögon som jag strävar efter att uppnå med min undervisning” 

(11).  
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Stimulerande uppgifter 

För att hålla motivationen på topp i läraryrket menade majoriteten av informanterna att man 

som lärare aldrig ska hamna i gamla vanor i sin undervisning. De menar att man istället ska 

försöka utmana sig själv som lärare, att använda sig av stimulerande uppgifter i klassrummet 

och för personlig drivkraft. Genom detta motiveras informanterna av inre motivationen 

eftersom de vill utmana sig själva samt finna stimulerande uppgifter för deras egen del och 

motivation. En informant uttryckte sig följande: “När det är en utmaning som jag kanske inte 

tror att jag kommer klara till 100 %, som då motiverar mig till att faktiskt klara det. Plus att 

jag då vill se ett syfte med det jag gör. Jag vill känna någon vinning på det som motiverar 

mig. Det som motiverar mig, är att jag kanske innan inte kunde göra något men efteråt så blir 

jag bra på det”(5). Ett annat sätt att hålla motivationen på topp är att man som lärare utsätter 

sig för utmaningar som kan handla om att försöka hjälpa en elev att förstå något och att eleven 

samt läraren blir stolt över sig själv. En informant uttryckte sig följande: “Jag blir motiverad 

att få utmaningar genom att man måste lära en elev som inte kan, det är också roligt att se 

när den eleven lärt sig, vilket motiverar mig att jobba vidare och få en extra push” (4). 

Informanterna menade på att det är viktigt att ställa sig inför utmaningar i yrket för att arbetet 

ska bli så stimulerande som möjligt. 

 

Uppdaterad på ny kunskap och nytänkande 

Samtliga informanter menade att de håller uppe motivationen genom att uppdatera sig på ny 

kunskap inom ämnet, att det är viktigt att ha ett nytänkande kring sin undervisning så att 

skolundervisningen hänger med i samhällsutvecklingen och fångar dagens elever. En 

informant formulerade sig följande: “Jag håller motivationen på topp genom att alltid utmana 

mig själv, samtidigt har jag märkt att när man får nya kollegor så ökar motivationen genom 

att man lär sig nytt och dessutom får bolla idéer och sådant med dem” (3). Genom detta menar 

informanterna att positivt tänkande och mål med undervisningen är en stor faktor för att hålla 

motivationen på topp. Att hålla sig uppdaterad på ny kunskap och utvecklas tillsammans med 

varandra som lärare. I intervjuerna framkom det att motivationen kan gå upp och ner, det 

kunde bero på antingen skolledningen, stress eller liknande. När informanterna skulle beskriva 

hur de håller uppe motivationen för yrket framkom det att det fanns olika strategier för att 

hålla motivationen på topp. En informant uttryckte sig följande: “Jag är en erfaren lärare och 

för att jag ska hålla uppe motivationen anser jag att ett nytänkande och att hänga med i 

utvecklingen i ämnet..att hitta på nya saker och testa olika undervisningssätt håller min 



18 

motivation uppe” (4). Informanterna menade att en faktor som är viktig för att motivationen 

alltid ska finnas där är att man som lärare har viljan att utvecklas i sitt ämne och som pedagog/ 

lärare. Genom detta drivs informanterna av inre motivation, eftersom informanterna har en 

strävan efter att utvecklas och bli bättre lärare genom att hålla sig uppdaterade, utvecklas och 

ha ett nytänkande i sin undervisning. 

 

Arbetstillfredsställelse 

I intervjuerna framkom det att informanterna menade att arbetstillfredsställelse är en viktig 

del för att uppleva motivation till sitt arbete. De tre underkategorierna som författarna fann 

var: Bekräftelse och respons (1), arbetsförhållanden (2) och belönad för hårt arbete (3). 

 

Bekräftelse och respons  

I intervjuerna framkom det att en viktig del för att känna trivsel i yrket var att få respons och 

bekräftelse av både elever, kollegor och rektorer. Det visade sig att samtliga informanter 

menade att som lärare har man det yttersta ansvaret för att eleverna ska lära sig något, att 

lektionerna ska bli bra, då bekräftelse och respons på sitt arbete är en av de viktigaste 

faktorerna. Detta styrs av den yttre motivationen s.k. introjected motivation, vilket innebär att 

man vill ha bekräftelse på det man gör för att man vill känna sig nöjd över det man 

åstadkommit. En informant uttryckte sig följande: “Respons av rektor är viktig men 

framförallt är det viktigt att få bra respons av eleverna och kanske även av föräldrarna som 

är nöjda med min undervisning..det är nog den största bekräftelse man kan få för sitt arbete 

som lärare” (10). Det framkom även att en viktig del för arbetstillfredsställelse är att få 

bekräftat av eleverna att man är en bra lärare och att eleverna gillar det man gör i 

undervisningen och som lärare. Eftersom läraryrket är ett socialt yrke och lektionerna är 

formade efter en läroplan som det samtidigt är lärarens egen tolkning av kunskapskraven som 

ställs på prov och om eleverna lär sig något eller inte. Detta medför att det är viktigt att få 

bekräftelse av både elever och rektorer att man gör ett bra jobb för att man ska vilja fortsätta 

med sitt arbete. En annan informant uttryckte sig följande: “Att få bekräftelse av rektorn känns 

alltid bra, då man vet att man gör rätt och ett bra jobb” (9). 

 

Arbetsförhållanden  

Det framkom i samtliga intervjuer att informanterna upplevde att arbetsplatsen och miljön var 

viktig för att de skulle känna sig tillfreds i sitt yrke. Genom detta framkom det att den yttre 
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motivationen har en stor betydelse i läraryrket med tanke på hur viktig arbetsmiljön och 

arbetssättet runt omkring påverkar informanternas motivation. En informant uttryckte sig 

följande: “Man känner när man vet att man hamnat på rätt arbetsplats, med rätt kollegor men 

också med rätt elever, i mitt fall gymnasielever och nyanlända elever” (1). Arbetsmiljön för 

lärare är lika viktig som för vilken yrkesgrupp som helst. Bra kollegor, rektorer, arbetslokaler 

och arbetsförhållanden var en viktig faktor enligt samtliga informanter. En annan informant 

uttryckte sig följande: “Kollegor har stor betydelse och att man drar sig åt samma håll..att 

man får vara en del av skolan, utveckla klassrum och miljön. gott arbetsklimat bland både 

kollegor och rektorer”(4). 

 

Belönad för hårt arbete  

Lönen var en annan faktor som framkom i intervjuerna som visade sig vara en del för att öka 

motivationen och arbetstillfredsställelsen hos majoriteten av informanterna. Lönen är en yttre 

motivationsfaktor som visar sig ha en betydande roll i läraryrket bland informanterna, att man 

gör sitt arbete på grund av att man vill ha pengar, en lön. En informant uttryckte sig följande: 

“Jag ska inte ljuga, en bra lön är ju också viktigt då man får en känsla av att man blir belönad 

för ett hårt arbete, inte minst för de 4-5 åren man har lagt på utbildningen liksom” (3). Det 

framkom hos samtliga informanter att lönen var en bidragande faktor till att de kunde få ökad 

motivation som kunde leda till en god arbetstillfredsställelse i yrket. En annan informant 

uttryckte sig följande: “Idag när det finns förstelärare och rektorn får se ut “vem som är den 

bästa läraren på skolan” så kan det bli fel, då andra lärare tappar motivationen, alla lärare 

idag är värda en högre lön inte enbart “dom bästa” (11). En annan informant uttryckte sig 

följande: “Alltså en högre lön skulle motivera mig, det kan jag inte sticka under stolen 

med..utvecklingskurvan idag är sämre än någonsin”. (10). Lön är en yttre motivationsfaktor 

som verkade ha en betydande roll för samtliga informanter, att lärare idag har fler 

arbetsuppgifter, mer obligatoriska träffar men de får ingenting för det. De menar att i alla 

yrken vill man bli belönad för det man gör, en bidragande faktor till det är högre lärarlöner.  

 

Diskussion  

I diskussionsavsnittet presenteras först resultatet utifrån tidigare forskning, efter det praktiska 

implikationer, metodologisk diskussion därefter avslutas avsnittet med framtida forskning och 

frågor som väckts utifrån föreliggande studie.   
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare på gymnasiet upplever motivation till sitt 

arbete. Intentionen var att finna viktiga faktorer som bidrar till en ökad motivation för lärare 

samt varför dessa faktorer upplevs som viktiga. Resultaten visar att motivation är en stor del i 

yrket och att det finns specifika motivationsfaktorer som upplevs som avgörande för 

motivationen som lärare. 

 

Inre motivation och utveckling 

Deci och Ryan (2000) visar att karaktärsdrag hos motiverade individer innefattar en strävan 

efter att göra något eller att uppnå ett specifikt mål. De individer som inte strävar efter mål eller 

inte har kraften till att agera karakteriseras som omotiverade. Detta kan kopplas till 

föreliggande studies resultat som visade på att informanterna menade att det var viktigt att ha 

ett mål, att man som individ strävar efter att uppnå något, en strävan att lyckas. Crosswell 

(2006) visar att lärare även motiveras av att förmedla kunskaper till sina elever och att utveckla 

elevernas färdigheter. Denna typ av lärare anses vara en viktig del för att elever ska klara sina 

mål i undervisningen och om de inte gör det anser läraren att eleven kommer få problem i 

framtiden och känner därför ett stort ansvar att eleven ska lyckas i skolan. Detta stöds av 

föreliggande studies resultat som visade på att elever som strävar efter ett högt betyg, och som 

visar ett intresse och motivation i undervisningen, gör att lärarna automatiskt känner sig mer 

motiverade till sitt yrke. Resultatet i studien kan även kopplas till studien som Al-Dhaimats 

(2015) gjort då lärarna påpekade att de kände sig motiverade för att de gillade sitt yrke vilket 

även föreliggande studies resultat tyder på, att de hade ett stort inre intresse för yrket och att 

den inre motivationen stärker engagemanget till yrket. Fortsättningsvis kan det även styrkas 

med det som Klassen et al. (2012) studie visade på, att engagemang är en viktig del inom 

motivationen till sitt arbete. Engagerade lärare visar på energi och effektivitet i att slutföra sina 

uppgifter och dessa brukar beskrivas som motiverade lärare. Resultatet för föreliggande studie 

visade på att när lärare ser resultat av sin undervisning får de ett större engagemang och vill 

göra lektionerna ännu bättre för elevernas skull. Resultatet ger ytterligare belägg med SDT 

teorin som visar på att engagemang är kopplat till inre motivation. Deci och Ryan (2000) visar 

också att engagemang speglas av motivation vilket leder till bättre prestation, och bättre 

uthållighet samt mer kreativitet i sitt arbete.  
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Eleverna är drivkraften 

Den föreliggande studiens resultat visade på att eleverna var den största motivationsfaktorn till 

läraryrket. Resultatet visade även på att det var lärandet hos eleverna som var en avgörande 

motivationsfaktor till att man arbetar som lärare. Detta kan kopplas till Kreisha och Al-

Dhaimats (2015) studie som undersökte lärares inre motivation och vad som motiverar lärare 

mest i yrket. Undersökningen visade på att lärarnas högsta motivationsfaktor var elevernas 

lärande och kunskaper. Detta kan även kopplas till Olaussons och Ströms (2015) studie som 

också visade på att det är eleverna som gör att lärare känner sig mest motiverade, glada och 

engagerade till sitt arbete. I föreliggande studies resultat menade informanterna att relationen 

till eleverna var en höjning för motivationsnivån, vilket tyder på att motivationen även kan vara 

en social faktor som lärare. Elevkontakten var den största faktorn för alla informanter till varför 

de var lärare, att få jobba med ungdomar varje dag. Detta kan kopplas till Crosswell (2006) och 

Elliott & Crosswell (2001) studier som visade på att lärare motiveras till sitt yrke på olika sätt. 

Den första kategorin som Crosswell (2006) och Elliott & Crosswell (2001) studier tog upp var 

lärare som ser sitt val av yrke som ett kall. De benämns som passionerade inför mötet med 

eleverna, att de vill utveckla den sociala kontakten med eleverna, ett engagemang att bygga 

relationer och se eleverna utvecklas är en stor motivation för denna kategori. Resultatet till 

föreliggande studie visade att informanterna strävade efter att ha en bra och utvecklande miljö 

som möjligt för eleverna. De menade att deras jobb i stort sett går ut på att finnas där och 

undervisa eleverna på bästa sätt. Detta stärks av Riley (2013) som visade på att behovet av att 

ta hand om andra eller bry sig om andra är en stark motivationsfaktor som har betydelse i 

läraryrket. Deci och Ryans (2000) teori SDT ger ytterligare belägg till detta som visar att det 

är viktigt att lärare har motivation till sitt yrke för elevernas skull på grund av att det märks på 

lärarens beteende och känslor i valda undervisningsmetoder.  

 

Strategier för att hålla motivationen på topp 

Resultatet för den föreliggande studien visade att det krävs att man som lärare aldrig ska 

hamna i gamla vanor i sin undervisning för att hålla motivationen på topp i läraryrket. De 

menar att man istället ska försöka utmana sig själv som lärare, att använda sig av stimulerande 

uppgifter i klassrummet och för personlig drivkraft. Detta kan styrkas med tidigare forskning 

av Crosswell (2006) som visar att det är viktigt för lärare att hålla de senaste trenderna inom 

pedagogik vid liv. Lärare drivs av professionalism genom att de motiveras av sitt eget lärande 

och utveckling. Crosswell (2006) och Olausson och Ström (2015) fortsätter och visar på att 
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lärare jobbar mycket och drivs av att läsa kring ny forskning kring pedagogik, för att sedan 

använda det i undervisningen. De drivs även av att förmedla den nya kunskapen till andra 

kollegor. Den föreliggande studiens resultat tyder på att lärare drivs av inre motivation, 

eftersom de har en strävan efter att utvecklas och bli bättre lärare genom att hålla sig 

uppdaterade, utvecklas och ha ett nytänkande i sin undervisning. Deci och Ryan (2000) visar 

att i SDT så kan det skilja mycket på kvalitén på individens prestation och erfarenhet beroende 

på om en handling har gjorts utifrån inre eller yttre motivation.  Resultatet i studien kunde 

även ge ytterligare belägg för Berge et al. (2014) studie som visar att lärare strävar efter att 

bevisa för sig själva att de är tillräckligt bra, för att de ska kunna hålla motivationen på topp. 

Lärare kan också känna sig pressade av andra till att prestera bra vilket också motiverar dem 

till att göra ett bra arbete. Slutligen visar Kreisha och Al-Dhaimats (2015) i sin studie att det 

finns andra faktorer som kan bidra till att motivationen håller sig på topp, och dessa är en 

stimulerande, njutbar, flexibel miljö samt tydliga regler. 

 

Arbetstillfredsställelse 

I föreliggande studie visade resultaten på att samtliga informanter menar att en viktig del för 

att känna trivsel i yrket var att få respons och bekräftelse av både elever, kollegor och rektorer. 

Detta kan kopplas till Olausson och Ström (2015) studie som visar på att en viktig faktor som 

höjer motivationsnivån hos lärare är feedback och respons av rektorn. Resultatet i den 

föreliggande studien visade på att samtliga informanter menade att som lärare har man det 

yttersta ansvaret för att eleverna ska lära sig något, att lektionerna ska bli bra, då bekräftelse 

och respons på sitt arbete är en av de viktigaste faktorerna. Detta kan även kopplas till Dinham 

(1994) studie som visar att det finns olika beståndsdelar som avgör hur en lärare känner sig 

motiverad eller inte i sitt yrke. Dinham (1994) visar att motivationen påverkas av i vilken grad 

läraren får beröm och erkännande för sitt arbete. Att rektorn har en betydande roll i detta 

sammanhang. Studien tyder också på att uppmuntran och stöd har en stor påverkan på lärarens 

arbetsmotivation. Det kan kopplas till den föreliggande studiens resultat att informanterna 

upplevde att stöd från kollegor, bekräftelse av rektorer och elever var en viktig del för 

motivationen och för att de skulle känna sig tillfreds i sitt yrke. I den föreliggande studiens 

resultat framkom det även att den yttre motivationen har en stor betydelse i läraryrket med 

tanke på hur viktig arbetsmiljön och arbetssättet runt omkring påverkar informanternas 

motivation. Detta ligger i linje med Rubenowtiz (2008) studie som visar att arbetssättet, 

utveckling och miljön på arbetsplatsen har en betydande roll för arbetsmotivationen. 
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Fortsättningsvis kan det styrkas med Ohlsson (1994) studie som visar att en viktig faktor till 

motivation är att man som arbetstagare har möjlighet att utvecklas och påverka sina egna 

arbetsuppgifter. Samtidigt som det är viktigt att arbetet är utvecklande och givande. 

 

I denna studies resultat framkom det att lönen var en bidragande faktor till att lärare blir mer 

motiverade till yrket. Kesllers (2013) undersökning överensstämmer med Herzbergs (1993), 

där Kessler (2013) visar att arbetstillfredsställelse är egenskaper som att en individs prestation 

måste belönas. Detta kan även stärkas med Deci och Ryans (2000) studie som visar att den 

kontrollerade orienterade motivationen delas in i tre olika kategorier; yttre, introjected och 

identifierad motivation. När beteendet styrs av externa faktorer så som belöningar kallas det 

för yttre motivation. Den föreliggande studiens resultat visade på att informanterna var överens 

om att lönen var en motivationshöjande faktor. Lönen är en yttre motivationsfaktor som visar 

sig ha en betydande roll i läraryrket bland informanterna. Fortsättningsvis kan det även styrkas 

med Kreisha och Al-Dhaimats (2015)  undersökning som visar på att en högre lön är 

motivationshöjande för lärare. Resultatet av föreliggande studie visade på att majoriteten av 

informanterna var eniga om hur de upplever motivationen samt vilka faktorer som har en 

betydande roll för att finna motivationen till läraryrket. 

 

Praktiska implikationer  

Resultatet i den föreliggande studien visade på att motivation upplevs mestadels från den inre 

motivationen men den styrs även av den yttre motivationen hos lärare. Resultatet visade på att 

vissa motivationsfaktorer känns viktigare än andra i läraryrket. Den viktigaste 

motivationskraften var eleverna, relationen till dem och lärarens känsla av hur viktiga de är för 

sina elever och för deras kunskapsutveckling. Författarna till denna studie gör tolkningen av 

att den föreliggande studiens resultat kan ses ur ett samhällsperspektiv med tanke på hur viktigt 

det är med arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats. Denna tolkning kan styrkas i en studie som 

Rubenowtiz (2008) gjort som visar att arbetssättet, utveckling och miljön på arbetsplatsen har 

en betydande roll för arbetsmotivationen. Motivationen är en viktig del för att vilja utföra ett 

bra arbete på sin arbetsplats. Den föreliggande studiens resultat är relevant för 

skolsammanhang, med tanke på att det är lärare som är grunden till en bra undervisning för 

kommande generationer. Resultatet visade på att vissa motivationsfaktorer var viktiga att tänka 

på som skolledare, att grunden ligger hos lärarens arbetstrivsel och motivation till yrket. Detta 

påverkar i sin tur elevernas trivsel och lärande för fortsatt framtid. 
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Resultatet i studien visade även på en yttre motivationsfaktor med fokus på belöning för hårt 

arbete, att få bättre lönevillkor i yrket. I dagens samhälle är det en stor debatt kring läraryrket, 

att lärare har dålig lön, dåliga arbetsvillkor och att det är dags att höja lönen för lärare. Med 

detta kan vi se att den yttre motivationsfaktorn är en viktig del i dagens läraryrke. Denna 

tolkning kan styrkas med studien av Kessler (2013) som menar att arbetstillfredsställelse är 

egenskaper som att en individs prestation måste belönas. 

 

Metodologisk diskussion  

I den föreliggande studien fanns det både styrkor och svagheter i metoden. En kvalitativ 

undersökning valdes där informanterna var gymnasielärare. Intervjuerna utfördes på 

informanternas arbetsplats för att kunna samla in data. Utförandet av intervjuerna kunde göras 

på grund av att det fanns lärare som ville delta i undersökningen. Det var positivt för 

undersökningens arbete att det var tolv gymnasielärare som ville delta i undersökningen, 

eftersom syfte och frågeställningar blev besvarade. Intervjuerna tog mellan 30-40 minuter 

vilket gav den föreliggande studien en bra mängd material timmar. Undersökningen kunde fått 

större tillförlitlighet om ett större urval hade gjorts. Undersökningen gick ut på att ta reda på 

hur lärare på gymnasiet upplever motivation till sitt yrke samt vilka, varför och hur de olika 

motivationsfaktorerna upplevs. Instrumentet som användes var en egenkonstruerad 

intervjuguide, alla frågor besvarades av samtliga informanter dock kan intervjuguiden 

ifrågasättas eftersom den endast var prövad i en pilotstudie sedan tidigare. informanterna var i 

olika åldrar med olika mängd erfarenheter som lärare, eftersom studien enbart intervjua tolv 

lärare kan inte svaren involvera alla lärare på gymnasieskolan. Däremot fann författarna till 

den föreliggande studien gemensamma nämnare bland informanterna vilket gör resultatet 

möjligt att föra vidare till andra gymnasielärare. Undersökningen ville göra en studie av en 

specifik grupp, gymnasielärare, så syftet med studien var inte att göra en generalisering på en 

hel population. Wedin och Sandell (2004) påpekar att validiteten i kvalitativa studier kan vara 

problematisk. Eftersom författarna transkriberade och gjorde en egen tolkning av materialet 

kan det anses vara en brist i validiteten. Bearbetningen gjordes utifrån Burnards (1991) 

innehållsanalys. Materialet transkriberades steg för steg för att finna olika teman och kategorier 

som skulle passa den insamlade empirin. Författarna använde sig av en tematisk analys detta 

för att kunna jämföra och tolka innehållet genom att läsa och studera materialet ett antal gånger 

för att sedan få ett resultat av det analyserade materialet. Det gjordes även en induktiv tematisk 
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analys för att minska risken av feltolkningar av materialet, då man med hjälp av analysmetoden 

transkriberar materialet och lägger in det under olika teman som visat sig i materialet. 

Resultatet visade på olika sammanhang då meningsbärande koder, underkategorier och 

huvudkategorier uppkom (Banister et al., 2011). Bryman (2011) menar att den externa 

reliabiliteten handlar om hur sannolikt det är att upprepa en studie. I den föreliggande studien 

finns den använda intervjuguiden och Burnards (1991) innehållsanalys tillgänglig, vilket 

medför att studiens procedur kan upprepas. De förutsättningar som finns är att kunna utforma 

en studie på ett likartat sätt dock är det svårt att säga om resultatet kommer upprepas. 

Författarna till den föreliggande studien använde sig av en teori, STD vilket kan öka den interna 

reliabiliteten vilket innebär hur ett resultat kan tolkas (Bryman, 2011). 

 

Undersökningen utgick som vi nämnt innan av en kvalitativ metod, detta var passande för den 

föreliggande studien eftersom studien inte sökte efter en synlig sanning utan efter 

informanternas upplevelser kring ämnet (Banister et al., 2011). En kvalitativ metod gör så att 

man kan sätta sig in i informanternas perspektiv kring hur de upplever sin verklighet. Helheten 

är enklare att förstå vid kvalitativ metod eftersom man får en enklare förståelse för 

informanternas erfarenhet, känslor och tankar. Dock hade den föreliggande studien fått ett 

större urval om en kvantitativ metod hade gjorts, då generalisering av populationen hade varit 

enklare att se då studien hade blivit mer trovärdig. Eftersom den föreliggande studien ville få 

reda på upplevelsen av motivation till yrket var en kvalitativ metod den ultimata metoden. Detta 

eftersom upplevelsen var intressant för den föreliggande studien vilket är tydligare vid en 

intervju än vid enkät. 

 

De etiska aspekterna utifrån individskyddskravet var med under hela arbetes gång för att 

skydda individerna som valde att delta i undersökningen. De etiska aspekterna prioriterades 

under genomförandets gång vilket gjorde så att informanterna inte utsattes för någon kränkande 

behandling, förödmjukande eller någon skada eller risk för psykisk -fysisk ohälsa. 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Framtida forskning  

För vidare forskning kring föreliggande studie skulle det vara väsentligt att göra 

undersökningen med ett större urval för att få ett större perspektiv på upplevd motivation hos 

lärare. Andra frågor som väcktes utifrån denna studie var att undersökningen skulle kunna 
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tillämpas på flera skolor runt om i Sverige och göra undersökningen i småstäder och storstäder, 

för att se om motivationen och dess faktorer har en påverkan beroende på vart man jobbar som 

lärare. Detta skulle även medföra en större tillförlitlighet och generalisering om 

undersökningen skulle göras på fler skolor runt om i Sverige. 

  

Den tidigare forskningen visade på att det finns olika motivationsfaktorer, både inre och yttre 

motivation. Studien har stöd från tidigare forskning att lärare motiveras av bland annat 

eleverna, kunskapsintresse och en bra skolmiljö. En relevant fortsatt forskning kring denna 

studie skulle vara att undersöka vad det är som gör att lärare idag inte uppnår motivation till att 

fortsätta jobba som lärare eftersom det anses vara ett samhällsproblem i dagens samhälle idag. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor  

● Hur gammal är du?  

● Vad har du för utbildnings bakgrund?  

● Vad fick dig att börja läsa till lärare? 

 

Öppna frågor 

● Hur är det att vara lärare?  

● Vad innebär begreppet motivation för dig? 

 

Faktorer som påverkar motivationen 

● Skulle du vilja berätta om hur du blir riktigt motiverad? 

● Kan du ge några exempel på faktorer som har störst påverkan på din motivation? 

 

Motivation som lärare 

● Kan du ge några exempel på vad som gör dig motiverad till ditt arbete? 

● Kan du berätta om hur du håller motivationen på topp? 

● Vad är det roligast med ditt yrke? 

● Skulle du vilja beskriva skillnaden i motivationen för dig, om du jämför dina ämnen 

du är utbildad i? 

● Vad skulle du vilja pröva på i din undervisning men som du ännu inte gjort? 

● Berätta om det du är mest nöjd/stolt över under din karriär som lärare? 

● Om du förlorar motivationen hur hanterar du den för att få tillbaka den igen? 

 

Avslutningsfrågor 

●  Känner du att det är någonting vi har missat i intervjun som du skulle vilja tillägga? 

  

 


