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Abstract 

A lack of non-legitimate teachers in Sweden awoke our interest to conduct this study. The 

profession seems to become more and more unattractive nowadays, but why? Somewhere 

there is a lack of motivation and that is what we want to find out. The purpose of this study is 

therefore to investigate and understand what makes legitimate teachers motivated in their 

work. We have also presented a science question that we expect to receive answers to with 

help from the produced result of this study. The final result will also be based on a person's 

individual perspective.  

  

The study is based on a qualitative research. Seven interviews with teachers from different 

schools in three various places around Sweden were conducted. The information from the 

interviews are analyzed by using a theoretical framework of motivation, which consists 

several factors such as feedback, work environment, self-reliance, values and needs.  

 

The first conclusion that has been designed from the research is that it is various from person 

to person how people are affected by different factors when it comes to work motivation in 

the teaching profession. We have also concluded that based on the factors we have analyzed 

the individual's motivation from, the factor feedback as well as work environment was 

specially contributing to increase the motivation.  
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1.   Inledning 
 

I nedanstående kapitel kommer bakgrunden för denna studie att presenteras. Detta följs av en 

problematisering vilket sedan tillsammans med bakgrunden formar ett syfte. Till sist kommer 

kapitlet att presentera två stycken preciserade forskningsfrågor och även det bidrag som 

studien ämnar bidra med.  

 

   1.1 Bakgrund 

Bristen på lärare i Sverige ökar drastiskt och som en följd av detta ökar även andelen 

obehöriga lärare. Under läsåret 2016/2017 har över hälften av de lärare som anställts saknat 

pedagogisk högskoleexamen, även om behovet av andelen behöriga lärare ökar. Idag går det 

fler elever än någonsin i skolan och detta, kombinerat med bristen av lärare, blir ett problem. 

(Skolverket 2017) Kunskap kommer inte av sig självt, utan behövs läras ut av utbildade lärare 

med rätt kompetens på rätt plats (Lärarförbundet 2015). Ytterligare konsekvenser av färre 

behöriga lärare är att det automatiskt tvingas bildas större elevgrupper och fler obehöriga 

lärare tvingas in i yrket för att resurser inte räcker till. Detta kommer att skada Sverige på sikt 

(Lärarförbundet 2015). 

  

Enligt Fahlen och Skogstad (2016) samt Holmström (2010) är anledningen till avsaknaden av 

behöriga lärare idag ett problem som är relaterat till hur yrkets attraktivitet uppfattas. Två av 

anledningarna till att läraryrket blivit mindre attraktivt under en lång tid är enligt dem den 

bristfälliga arbetsmiljön och de låga lönerna. Att arbeta som professionell och legitimerad 

lärare innebär låg lön, hög arbetsbelastning samt en påfrestande arbetsmiljö (Holmström 

2010). Detta kombinerat med en lång utbildning (Bergling och Nejman 2010) som sedan kan 

upplevas som “onödig” då obehöriga ”lärare” lätt kan täcka upp när resurser inte finns 

(Skolverket 2017), vilket kan antas leda till att dagens lärare men även framtida lärare inte 

finner något syfte till att fortsätta arbeta eller att studera till yrket. 

Vidare fortsätter Holmström (2010) förklara att det är främst den undermåliga lönen i 

förhållande till den stress, miljö och höga arbetsbelastning som lärare får utstå, som är det 

som avskräcker ungdomar till att välja att studera till ett yrke som lärare. Bergling och 

Nejman (2010) lyfter fram att andra utbildningar som är exakt lika långa som 

lärarutbildningen har en annan lönenivå. Yrket har halkat efter helt i löneutvecklingen och 

utbildningen är en förlustaffär (Arevik 2011; Tuvhag, 2016). Sedan poängterar Arevik (2011) 

att det kan vara mer värt, i alla fall rent ekonomiskt, att börja jobba direkt efter gymnasiet, än 

att ta en lång lärarutbildning, när det egentligen bör vara tvärtom. Arevik (2011) illustrerar 

även problemet med hjälp av ”siffror”. Han nämner att den genomsnittliga akademikern ska 

ha jobbat minst fram till 39-års åldern för att väga upp studieårens inkomstförlust och att när 

en lärarakademiker går i pension, har han eller hon tjänat 8 % mindre än tidigare 

klasskamrater som började arbeta direkt efter gymnasiet. 

  

Akiba, Chiu, Shimizu och Liang (2012) betonar lönen och dess viktiga betydelse som den har 

i olika yrken runtom i världen. Vidare förklarar Akiba et al. (2012) ett förhållande mellan lön 
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och upplevelse hos anställda, där dem menar att en låg lön hos lärare påverkar deras missnöje 

och därmed leder till arbetsbelastning. Betydelsen av förhållandet mellan lärares lön, 

upplevelse och belastningar menar forskarna diskuteras i många länder världen över. Vidare 

menar Murnane och Olsen (1989) att lärare inom branschen med en högre lön har en större 

tendens att motiveras till att fortsätta arbeta än de med låg lön, till skillnad från forskaren 

Bishay (1996) som menar att lönen inte är av stor betydelse för lärare. Murnane och Olsen 

(1989) talar även om ett förhållande där svåra arbetsförhållanden, vilka leder till hög 

arbetsbelastning, kan vara orsaken till brist på lärare om lönen inte ökar. 

  

Tidigare forskning har undersökt och försökt skapa förståelse för vilka bakomliggande 

faktorer som ökar lärares motivation till att fortsätta undervisa elever och prestera, vilket 

forskaren Bishay (1996), kommit fram till inte är exempelvis lön eller arbetsmiljö, utan 

kopplar faktorerna till Maslows behovstrappa. Enligt Bishay (1996) grundar sig istället 

lärarnas motivation till att fortsätta arbeta på en frihet och behov hos en individ, vilka kan 

vara sociala relationer, aktning och förverkligande. Friheten för lärarna innebär att kunna 

tänka annorlunda och komma fram till nya idéer, att nå en specifik ansvarsnivå samt prova på 

nya områden inom arbetet för att motivationen ska öka hos individen. 

 

   1.2 Problematisering 

Motivation är ett väl utforskat ämne som undersökts för att försöka komma fram till 

motivationens betydelse för individen samt hur individen upplever att organisationer bidrar 

till att öka och bibehålla en individs arbetsmotivation (Conrad, Ghosh och Isaacson 2015; 

Kovach 1987). Det finns dock fortfarande utrymme för att diskutera vad som motiverar 

individen eftersom både Conrad et al. (2015) och Kovach (1987) konstaterar att få av de 

studier som faktiskt gjorts har fokus på att försöka ta reda på skillnaden i hur individen 

uppfattar och resonerar kring vilka motivationsfaktorer som är viktigast och får individen att 

drivas framåt i arbetet samt prestera. Trots att man inte tycks veta vad som får individen 

motiverad i sitt arbete, tas exempel på motivationsfaktorer upp i dessa studier såsom 

individens intresse för yrket i sig och även lön. 

 

Vrooms (1964) förväntansteori är en teori som ska försöka öka förståelsen för hur en individ 

blir motiverad i sitt arbete. Teorin beskriver att arbetsmotivation påverkas av ett pris eller en 

belöning. Antagandet är att ett högt pris eller belöning motiverar individen i en högre 

utsträckning än ett lågt pris eller belöning. Spawr (2012), som hänvisar till Pink (2009), 

indikerar att individen är mer driven när personen i fråga har möjligheten att ta egna beslut 

och jobba självständigt på sin arbetsplats, det vill säga att den anställde får en viss grad av 

autonomi i hans eller hennes arbete. Vidare argumenterar Pink (2009) emot att pengar, vilket 

här skulle kunna beskrivas som en belöning som Vrooms (1964) teori förespråkar för, skulle 

vara något som driver den anställde framåt. Istället menar Pink (2009) att det är intresset för 

jobbet hos individen som motiverar mer än vad pengarna gör.  

 

Likväl som undersökningar gjorts för att försöka ta reda på motivationen i arbetslivet för den 

enskilda individen, har även undersökningar genomförts kring motivation för den anställde 
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läraren i samhället (Hoy 2008). Cimen (2016) förespråkar också för detta då han nämner att 

det har gjorts försök till att undersöka lärares motivationsfaktorer men att man inte lyckats 

eftersom faktorerna som påverkar en individs motivation är väldigt individuell. I en tidigare 

undersökning av Mertler (2002) säger ett flertal lärare, som deltog i intervjuer, att om dem 

skulle få möjligheten att välja karriär igen så skulle dem inte välja läraryrket. Lärarna har i 

intervjuerna även påpekat att det arbetar många obehöriga lärare på skolorna och om dem fick 

bestämma skulle dessa inte få jobba kvar eftersom de inte har den kompetens som krävs för 

att undervisa. Med utgångspunkt i informationen som är hämtad från dessa intervjuer, 

poängterar Mertler (2002) att det varken finns motivation eller tillfredsställelse i arbetet. Det 

kan också vara underförstått med tanke på de svar som Mertler (2002) fått in från 

respondenterna, vilket gör det ännu mer intressant att ta reda på vad en organisation kan göra 

för att motivera individerna i branschen. Hur ska egentligen en individ motiveras i läraryrket 

för att kunna få känslan att vilja arbeta med samma yrke om de fick chansen att välja igen, 

och vad har det för betydelse för organisationen?  

 

Ramlall (2004) framför att i dagens affärsmiljö och samhälle sker det många förändringar och 

framtiden hör till de företag och organisationer som bäst kan hantera dessa förändringar.  

Ramlall (2004) fortsätter sitt stycke med att påpeka betydelsen av personalen i en organisation 

för att kunna hantera den dynamiska omvärld som vi lever i. Han säger att cheferna själva inte 

kan klara av detta utan att ha en engagerad och motiverad personal. Med andra ord menar 

Ramlall (2004) att bevarandet av en motiverad och engagerad personal är nyckeln till en 

organisation eller företags framgång. Enligt Conrad et al. (2015) är det arbetsinsatsen hos en 

anställd medarbetare i ett företag som påverkas av den enskilda individens grad av entusiasm, 

vilket den i sin tur påverkar ett företags affärsutveckling. Detta stärks även av forskaren 

Pfeffer (1998) då han i sin artikel nämner att företag med entusiastiska och motiverade 

anställda genererar 30 till 40 procent mer produktivitet och effektivitet i organisationen. Då en 

skola, där de anställda är lärare, ses som en organisation, gäller informationen kring 

betydelsen av motiverade anställda för just en organisation, lika mycket för ett företag som en 

skola. Motivation är av betydelse, men det handlar om att ta reda på vad det är som faktiskt 

motiverar individen till arbetet.  

 

Att motivationen inte finns i arbetet påverkar självklart organisationen i sig (Ramlall 2004), 

men det ger även en stor påverkan på studenterna som lärarna undervisar (Cimen 2016). 

Arman och Manda (2016) menar att det är lärarna som har den vardagliga direkta kontakten 

med eleverna och om lärarna då är omotiverade så blir automatiskt eleverna det också, vilket 

även syns på elevresultaten. Samtidigt som Arman och Manda (2016) poängterar detta så 

konstaterar Cimen (2016) att om lärare brinner för sitt yrke och är motiverade, kommer även 

detta att avspeglas hos eleverna. Det finns därmed både en risk och en möjlighet för elevernas 

motivation beroende på den undervisande lärarens motivation.  

 

Med tanke på den lärarbrist som råder i Sverige idag och som även förväntas att bli värre i 

framtiden (SCB 2017), kan det vara fördelaktigt att försöka ta reda på vilka faktorer som 
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motiverar de anställda inom läraryrket. Motivationen är uppenbarligen inte speciellt hög sett 

på den statistik som är framställd för den rådande bristen samt tidigare forskning som drar 

slutsatser om att det saknas motivation i yrket.  

 

Antaganden görs, baserat på information som tas fram under rubrikerna bakgrund och 

problematisering, att motivationen hos en individ är av stor betydelse att frambringa eller 

bibehålla för ett företags eller organisations överlevnad och framgång.  Det går även att 

konstatera att olika faktorer motiverar olika individer. Det intressanta här blir att försöka ta 

reda på vad det är som motiverar de flesta lärare till att fortsätta arbeta. 

   

   1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad verksamma legitimerade lärare motiveras av i 

sitt arbete för att skapa förståelse för motivationsfaktorer från individens perspektiv.  

 

   1.4 Preciserad forskningsfråga 

Utifrån syftet är det av betydelse att få svar på följande forskningsfrågor: 

  

•  Vad är det som påverkar motivationen hos verksamma lärare i deras arbete? 

 

   1.5 Bidrag 

Denna uppsats ämnar bidra med ökad förståelse för vilka faktorer det är som motiverar lärare 

i deras arbete. Vidare syftar studien till att medverka att organisationens ledning och chefer på 

skolor får en större insikt för fortsatt motivation hos sina anställda och för att behålla 

legitimerade lärare.      
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2.    Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel kommer vår teoretiska referensram att framställas. Referensramen 

kommer att redogöra för begreppet motivation och arbetsmotivation. Utifrån detta 

kommer sju stycken faktorer och komponenter till arbetsmotivation att beskrivas, vilka 

är behov, autonomi, kompetens, tillhörighet, värderingar, feedback och arbetsmiljö. 

Arbetsmotivationen tillsammans med dessa komponenter kommer att användas som 

hjälpmedel för att försöka förstå hur individen ser på just motivation i arbetet.  

 

 

   2.1 Arbetsmotivation 

Motivation innebär att individen påverkas till att göra något (Ryan och Deci 2000). Steers, 

Mowday och Shapiro (2004) definierar begreppet motivation som en direkt påverkan på en 

aktivitets riktning, kraft och varaktighet. Vroom (1964) menar dock att motivation är en form 

av process som styr individens val. Detta innebär att motivationen på en generell nivå kan 

definieras som faktorer vilka har en påverkan på individens beteende.  

 

I likhet med denna definition så menar Latham och Pinder (2004) att arbetsmotivation är en 

samling verkande faktorer eller ett tillstånd, som finns internt inom en individ samt i 

individens omgivande miljö. Enligt Certo (2000) och Daft (2003) så stimulerar de verkande 

faktorerna entusiasm vilket i sin tur påverkar en individ till att uppträda, göra val och arbeta 

på ett specifikt vis för att uppnå mål. Vidare menar Lewis, Goodman och Fandt (2001) att 

faktorer av ansträngning, vilka är exempelvis ansvar, som verkar inom individen visar på 

ökad effektivitet och ett resultat för individen i form av ökad motivation.  

  

I och med ovanstående förklaring av verkande faktorer inom en individ så menar Ryan och 

Deci (2000) att inre motivation hos individen uppstår vid ett genomförande av en aktivitet 

som individen väljer att utföra för dess egen tillfredsställelse och glädje. Dessutom uppstår 

motivation hos en individ när hen presterar i sitt arbete och visar på en utveckling (Asproni 

2004). När en individ upplever en inre motivation agerar den för att det är kul, intressant och 

för att den ser en aktivitet som en utmaning. Individen visar även på motivation i arbetet när 

hen upplever en ökad energi och inspiration till arbetet (Ryan och Deci 2000). Stone, Deci 

och Ryan (2008) menar att när en individ arbetar och väljer att handla utifrån den inre 

motivationen krävs inte ett godkännande från någon annan utan individen har ett val. Den inre 

motivationen innebär att individen inte upplever sig kontrollerad av utomstående krafter utan 

agerar utifrån vad den själv känner. Därmed påpekar Ryan och Deci (2000) att inre motivation 

determineras av individens intresse i en aktivitet och definieras som en tillfredsställelse 

individen upplever för att utföra uppgifter.  
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Till skillnad från den inre motivationen har den yttre motivationen sin grund i individens 

omgivning. Den yttre motivationen kan komma från kollegor, arbetsmiljö och samhället 

(Asproni 2004). Samtidigt menar Lin (2007) att yttre motivation har ett fokus på och påverkas 

av sådant som styr individen till att uppnå mål. Individen styrs av belöningar, i form av lön, 

ansvar och erkännande för prestation, som individen uppnår vid en utförd aktivitet. Den yttre 

motivationen, nämligen belöningar, bidrar till en positiv förändring i den anställdes arbete 

eftersom de stimulerar individens förmåga att dela med sig av kunskap.  

 

   2.1.1 Behov 

Kanfer (1991) betonar att motivationsteorier utifrån behov, motivation och värderingar är 

faktorer som påverkar hur beteendet hos individer varierar. Maslows teori är en av teorierna 

som beaktar detta, där Maslow beskriver att det är medfödda styrkor som är anledningen till 

att människor blir drivna till att söka behov. Däremot poängterar andra teorier att beteendets 

effekt är påverkade av mänskliga motiv, vilka kan vara exempelvis kompetens och autonomi 

(Deci 1975), medan andra teorier betonar miljöförhållanden. Något som Maslow beaktar är 

fysiologiska behov, vilket förklaras som allmänna behov hos en individ (Latham och Pinder 

2004). Maslow beskriver även de fysiologiska behoven som avgörande för överlevnad hos 

individer, vilket exempelvis kan vara mat och vatten (Jerlang et al. 2008). Maslow definierar 

en frisk människa som en individ med grundläggande behov att uppnå tillfredsställelse och 

självförverkligande. Maslows teori etablerades med syfte att vi människor ska förstå varför 

andra individer handlar som de gör (Ahl 2004). Han menar att förklaringen bakom en 

människas beteende är dess behov, som inte kan styras utifrån utan finns inom individen.  

 

Latham och Pinder (2004) beskriver däremot att behovsbaserade teorier inte förklarar varför 

åtgärder väljs i vissa situationer, utan endast varför en individ agerar på ett visst sätt. 

Dessutom skiljer sig oftast inte behovsteorier på antagandena på individnivå, vilket är 

anledningen till att intresset väcks till vilka skillnader som förekommer beroende på 

individen. Detta är något som kopplas till hur prestationen i arbetet utförs och hur hög 

motivation de anställda har.  

 

Latham och Pinder (2004) betonar individens framträdande där självkänslan ökar genom 

utveckling och tillväxt. Utveckling är ett behov som Herzberg tar upp i sin tvåfaktorsteori. 

Med begreppet utveckling syftar Herzberg på händelser i arbetet som påverkar anställdas 

utsikt att lyckas och stärka sina erfarenheter. Utveckling hos en individ kan ske när en anställd 

får möjlighet att avancera sig i organisationen eller när den anställda får se arbetet från nya 

perspektiv och arbeta utifrån nya tekniker (Hedegaard 2018). 

 

   2.1.2 Autonomi 

Motivationens påverkan som finns inom individen kan ha sin grund i flertalet faktorer och 

förklaringar, där ett begrepp är autonomi. Autonomi handlar om en önskan eller realitet som 

finns hos individen att vara självständig i sitt arbete och utföra handlingar på eget initiativ 

(Wilson och Brookfield 2009). Individen upplever en autonomi när hen får göra sådant som är 
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av det egna intresset och när hen får ta beslut (Ryan och Deci 2000; Kessler 2013). För 

individen är autonomi ett nödvändigt behov eftersom det möjliggör och bidrar till en social 

och personlig utveckling (Ryan och Deci 2000). Vid ökad autonomi hos individen tillförs ett 

större ansvar för kommande misslyckanden och framgångar vid genomförandet av uppgifter 

som hen tar sig an samt ett större ansvar för slutresultatet (Kessler 2013). Niemiec och Ryan 

(2009) menar att autonomi hos individer och ökad självständighet bidrar till en ökad inre 

motivation, vilket i sin tur bidrar till större ansträngning. 

 

   2.1.3 Kompetens  

Om individen genom behovet autonomi visar på ett ökat självständigt arbete och eget 

beslutsfattande, så kan det antas att individen också upplever en ökad motivation i relation till 

sin kompetens. Kompetens handlar om individens tidigare erfarenheter som effektivt kan leda 

till ett önskat resultat (Reis, Sheldon, Gable, Roscoe och Ryan 2000). Ryan och Deci (2000) 

menar att kompetensen hos en individ tillfredsställs, i form av ökad kunskap, när en 

arbetsuppgift som hen blivit tilldelad genomförs. Kompetensen hos en individ bidrar till en 

ökad produktivitet i arbetet eftersom hen upplever att kunskaperna den besitter är tillräckliga 

för att utföra arbetsuppgifterna (Weinstein och Ryan 2010). För individen handlar kompetens 

om ett behov att ta sig an nya utmaningar samt hålla sig till områden som hen redan besitter 

kunskaper i (Kessler 2013). Enligt Weinstein och Ryan (2010) är en individ som besitter 

kompetens och erfarenheter en bidragande faktor till ett ökat engagemang och kunskap hos 

andra. Forskarna menar därmed att om behovet av kompetens hos en individ tillfredsställs, 

bidrar det till positiva förändringar, både hos individen själv och hos andra (Ibid 2010). 

 

   2.1.4 Tillhörighet  

Om individen genom sitt behov av kompetens bidrar även till andra, så kan det antas att 

individen också känner motivation i relationen till de andra individerna i organisationen. 

Tillhörighet handlar om behov som finns hos individen om att uppleva nära relationer till 

andra människor (Wilson och Brookfield 2009). Behovet påverkas och tillfredsställs av närhet 

till andra, positiv feedback som får en att må bättre samt sammanhållning i en grupp 

(Weinstein och Ryan 2010). Tillhörigheten är ett behov som baseras på individer, men Gagné 

och Deci (2005) antyder att behovet inte är av lika stor betydelse för motivation hos 

individen, till skillnad från behoven autonomi och kompetens. I och med att tillhörigheten inte 

är av lika stor betydelse för motivation hos en individ, menar Gagné och Deci (2005) samt 

Ryan och Deci (2000) att tillhörigheten hos individen kopplas till internalisering av andras 

inställningar. Ett ökat behov av tillhörighet får individen att ta till sig samhällets värderingar, 

vilket ökar motivationen och prestationen hos individen.  

 

   2.1.5 Värderingar 

Locke och Henne (1986) beskriver värderingar som förankrade behov, vilka skapar en 

huvudbas för individens mål. Medan behov är medfött hos individen så är värderingar något 

som uppstår av erfarenheter. Värderingar påverkar individens prestation och handlingar 

eftersom att normer används för att välja mellan olika beteenden. Däremot ses värderingar 
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som något undermedvetet och lättare att formatera, till skillnad från behov (Latham och 

Pinder 2004).  

 

Locke och Henne (1986) beskriver att teorier kring arbetsmotivation, vilket inkluderar 

värderingar, fokuserar på minst en typ av värderingar. Forskarna fortsätter att förklara att mål 

är av betydelse för de värderingar individen har, men att målen är mer specifika. På samma 

sätt som värderingar och behov har en sluten relation har även värderingar och mål detta. 

Verplanken och Holland (2002) undersöker hur värderingar påverkar de val individer väljer 

att ta genom att ta reda på individens centrala värden och förvärva dem med information och 

motivation till att ta ett beslut som påverkas av individens aktuella värderingar.   

 

Nelson, Cooper och Jackson (1995) förklarar värderingar som ett förhållande mellan den 

anställde och belöningar som ges. Detta är något som värdesätts genom det den enskilda 

individen föredrar och värderingar från de olika belöningssystemen som kan komma att finnas 

i organisationer. Det finns olika följder som kan medföras vid en motjudenhet hos den 

anställde gällande belöningen för arbetet som utförs, eftersom detta är något som kan påverka 

hur motiverad den anställde är till att prestera bra. Abrahamsson och Andersen (2005) 

beskriver detta som att belöningen skall vara av positivt värde för individen för att en hög 

prestation i arbetet skall utföras och motivationen skall öka.  

 

Forskning som utförts visar att värderingar hos anställda skiljer sig åt beroende på ålder och 

civilstånd (Lundström 1996). Forskaren fortsätter förklara att belöningen måste vara 

eftertraktad för att lyckas påverka hur den anställda presterar på arbetsplatsen. 

 

   2.1.6 Feedback 

Tidigare forskning har visat på att ett aktivt sökande av feedback kommer att resultera i en 

högre arbetsprestanda (Ashford och Black 1996). Att ge en anställd feedback på arbetet som 

den tillför i organisationen ger personen i fråga en information om hur man ska bete sig eller 

hur man nödvändigtvis bör ändra sitt beteende för att kunna öka chansen och motivationen till 

att uppnå en belöning. Feedbacken kommer inte bara att öka chansen till den nyssnämnda 

faktorn belöning, utan det är även ett sätt att vinna större klarhet för hur saker och ting ska gå 

till i organisationen och därmed bidra till mer. (Ibid 1996) Brown, Challagalla och Ganesan 

(2001) nämner i sin artikel att anställda med hög självförmåga använder feedback som ett 

instrument för att öka deras motivation.  

 

Burgers, Allison, Van Engelenburg och Buningh (2015) argumenterar för att en positiv 

återkoppling tillfredsställer behoven autonomi och kompetens hos en individ eftersom det 

bidrar till en ökad utveckling, initiativ och erfarenheter för hur individen ska agera. Detta 

menar dem på i sin tur kommer leda till en ökad motivation. Negativ feedback däremot 

påverkar motivationen i sämre riktning och är något som får en individ att prestera sämre. 

Fortsättningsvis nämner forskarna att dock kan en viss återkoppling ha olika betydelser och 

olika effekt på motivationen beroende på tre olika faktorer, nämligen den så kallade 
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leveransen av feedback, det vill säga hur en individ framför återkopplingen. Det beror även på 

hur mottagaren tolkar det och hur beteendet är relaterat till feedbacken. (Ibid 2015)  

 

Van Dijk och Kluger (2010) säger ungefär samma sak som Burgers et. al (2015). De menar på 

att både positiv och negativ feedback kan vara av betydelse eftersom båda sidorna antingen 

kan öka eller minska prestationen hos en individ. I ett experiment som gjordes av Van Dijk 

och Kluger år 2004 visade det sig att individer som är “promotion-focused”, vilket innebär att 

individen strävar efter mål som är prestations- eller utvecklingsrelaterade, drivs och motiveras 

mer av positiv feedback, medan individer som är “prevention-focused” istället reagerar bättre 

på negativ feedback än positiv. Att en individ är “prevention-focused” innebär att denne 

fokuserar på säkerhet och ansvar (Higgins och Spiegel 2004). Individens reaktion på negativ 

feedback innebär att de som är “prevention-focused” gör allt för att inte förlora och kan därför 

bortse från denna negativa feedback på ett annat sätt. Forskarna menar på att dessa individer 

är så målmedvetna att kritiken gör dem bara ännu mer inställda och motiverade på att vinna 

eller att nå deras slutmål (Van Dijk och Kluger 2010). Detta innebär att feedback kan ses som 

en motivationsfaktor vare sig den är positiv eller negativ beroende på vilken kategori en 

individ ställer sig under.  

 

   2.1.7 Arbetsmiljö  

Arbetsmotivation kan enligt Latham och Pinder (2004) beskrivas som en interaktion mellan 

individen och dess arbetsmiljö. Kramer och Schmalenberg (2012) beskriver arbetsmiljö som 

den ytterst viktigaste faktorn till en individs tillfredsställelse och prestation. En bra och 

hälsosam arbetsmiljö har visat att de anställda inom ett arbete visar på bättre prestanda 

(Kramer och Schmalenberg 2012). Även Porter och Lawler (1968) förespråkar för att 

arbetsmiljö är ett viktig och betydelsefullt komplement för att individer ska kunna prestera 

och effektivisera arbetet som de utför på arbetsplatsen. Frese (2001) skissade en modell där 

han framställer tre stycken motivationsfaktorer varav en av dessa faktorer var arbetsmiljö. 

Frese (2001) framför att en individs personliga initiativ, det vill säga förmågan att agera och 

ta nya samt större steg i organisationen, är något som påverkas av att befinna sig i en bra 

arbetsmiljö. Detta kommer i sin tur att påverka arbetsresultatet. Anställda vill arbeta i en miljö 

som är produktiv, respektfull, ger en känsla av samhörighet och att individen blir inkluderad 

av resterande personal (Ramlall 2004).  

 

Arbetsmiljö kan handla om allt från hur en bra belysning ska se ut, ventilationen och luften, 

arbetsförhållanden, till hur lokaler är konstruerade (Hedegaard 2018). Vidare förklarar 

Wargo-Sugleris, Robbins, Joy Lane och Phillips (2017) att andra faktorer som påverkar 

arbetsmiljön kan vara stress, arbetsbelastning, bindande arbetstider, arbetsuppgifter och 

positiva intryck av organisationens möjligheter. För hög arbetsbelastning kan bidra till att 

lusten för arbetsviljan hos en individ minskar (Ibid 2017). Arbetsuppgifter kan både främja 

och förhindra motivationen hos individen. Det är individuellt vad en person föredrar men 

Wargo-Sugleris et al. (2017) tar upp att något som många är överens om är att individer vill 

ha givande arbetsuppgifter, det vill säga uppgifter som är av betydelse. Gällande stress, som 

har en stor påverkan på arbetsmiljön, förklarar Chang (2009) att individer som har blivit 
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utbrända på grund av stress har påverkats en hel del av sin arbetsmiljö. Guglielmi och Tatrow 

(1998) uttrycker sig som så att det är i arbetsmiljön som man kan hitta stressen. Detta 

eftersom det nämligen är i arbetsmiljön som individen tvingas samspela med eventuella 

stressfaktorer såsom arbetsvillkor, arbetsbelastning, organisatoriska problem, brist på resurser, 

brist på autonomi och självbestämmande samt fysiska stressorer (Ibid 1998).  

 

Chang (2009) menar även att stress förekommer speciellt i läraryrket. Forskaren nämner att 

det finns klara indikationer på att om en lärare blir utbränd så har det med stressen i deras 

arbetsmiljö att göra. Att befinna sig i en bra arbetsmiljö är alltså väldigt viktigt och som en 

individ i organisationen kan även en bra arbetsmiljö automatiskt aktivera och motivera en 

persons vilja att uppnå ett mål utan medvetandet om detta (Latham och Pinder, 2004).  
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   3.    Metod 
 

Nedanstående kapitel kommer att presentera de metodval som gjorts i undersökningen. 

Därefter kommer en beskrivning på hur studien har genomförts, urval och en presentation av 

respondenter som deltagit i undersökningen.  

 

 

   3.1 Metodval – Kvalitativ metod 

Studien kommer utföras i form av en kvalitativ metod, detta val har gjorts eftersom att vi vill 

ta reda på hur lärare motiveras inom yrket. Den kvalitativa studien hjälper oss som författare 

att få en djupare inblick i hur motivation som begrepp i denna studie påverkar anställda lärare 

som är syftet med undersökningen. Till skillnad mot att använda sig av en kvantitativ metod 

skapas ett mindre djup vilket innebär mindre förståelse gällande det ämnet som undersöks. 

Bryman och Bell (2007) beskriver det deduktiva synsättet som det vanligaste vid forskning 

med en kvalitativ metod. Vi kommer i uppsatsen utgå från ett deduktivt synsätt för att koppla 

samman vår empiri och teori. Det innebär att vi kommer utgå från den teori vi valt för att få 

en förståelse om problemet i sig. Sedan kommer de önskade faktorerna att studera skapas med 

hänsyn till kunskapen som forskarna fått fram (Bryman och Bell 2007). När utförandet av 

insamlingen av data och studiens empiri är komplett använder man sig av den teori man valt 

att använda sig av för att analysera de resultat som framförts. 

  

Den kvalitativa forskningsmetoden skiljer sig från den kvantitativa då den kvalitativa metoden 

har som grund att individer genom samtal i form av exempelvis intervjuer skapar sig en 

förståelse gällande ämnat som man strävar efter att forska inom (Bryman och Bell 2007), 

medan den kvantitativa metoden baseras mer på siffror än ord (Hjerm, Lindgren och Nilsson 

2014). 

  

   3.2 Tillvägagångssätt 

I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Detta val har gjorts för att 

kunna besvara studiens syfte. Den kvalitativa studien är ämnad för forskning där intervjuer 

ofta ligger i fokus, detta tillvägagångssätt väljer man för att samla data (Bryman och Bell 

2007). Det vi kommer göra kallas enligt Bryman och Bell (2007) för en semistrukturerad 

intervju som dem jämför med strukturerade intervjuer där man håller det smalt, vilket ofta 

används i kvalitativa forskningsmetoder. Bryman och Bell (2007) fortsätter beskriva att man 

låter intervjun gå i olika riktningar då man vill få inkassera det som intervjupersonen upplever 

som viktigt och relevant. Detta är något som kan medföra att de frågorna vi utgår ifrån i 

intervjun kan variera gällande ordningsföljden eftersom att man skapar öppenhet och kan få 

svar på saker genom följdfrågor. Bryman och Bell (2007) fortsätter beskriva att fylliga svar 

med detaljer är viktiga, vilket är en av anledningarna till att följdfrågor spelar så pass stor roll 

i intervjuerna, om tillräckligt med information inte inkasserades kan en följande intervju vara 

nödvändigt vilket vi räknat med i enstaka fall. 
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Den kvalitativa forskningen i denna uppsats kommer utföras i form av intervjuer med sju 

olika respondenter som alla är lärare. För att få en bild av hur det skiljer sig på olika 

arbetsplatser så är respondenterna från olika skolor. Vi kommer innan intervjuerna att läsa på 

kring hur motivation för både individer och i arbetet fungerar och även vara pålästa om 

läraryrket och dess utbildning. Anledningen till att vi väljer de olika respondenterna är för att 

se om det finns skillnader beroende på vart man arbetar och hur kommunala- och privata 

skolor skiljs åt när det kommer till anställning av obehöriga lärare och motivation hos 

anställda. Intervjuerna kommer utgå ifrån en intervjuguide, där frågor vi vill ha besvarade är 

uppradade, men guiden kommer inte hindra oss från att ha ett öppet samtal eftersom mängden 

information kan öka, däremot kommer vi se till att det vill ha besvarat blir det. Det som blir 

viktigt i detta är att få respondenten att prata om sin upplevelse inom yrket och ha öppna 

frågor som kan skapa diskussioner, vilket kommer vara något som vi anser är viktigt i 

genomförandet, samtidigt som Bryman och Bell (2007) antyder att det är relevant att ta in 

intervjupersonens upplevelse och inte styra intervjun för mycket. 

  

   3.2.1 Urval 

För att skapa en förståelse och samla information gällande hur arbetet utförs kommer det 

förekomma sju intervjuer. Alla respondenter är lärare på grund- och gymnasieskolor. Faktorer 

som utbildning och legitimation som lärare har vi utgått ifrån eftersom att man skall kunna se 

bakomliggande anledningar till val av karriär hos respondenterna, där motivationsfaktorer är 

de avgörande för att kunna skapa en empiri som blir användbar. Två av de valda 

respondenterna är mellan 50–60 år gamla, två av dem är mellan 20–30 år gamla, två är mellan 

40–50 år gamla och en är mellan 30–40 år gammal. Variation av åldersspannet är valt för att 

kunna se om respondenterna svarar lika när åldern är hög eller låg, eller om faktorn inte spelar 

roll alls.   

  

  

   3.3 Lärare 

Vi har valt att intervjua sju ämneslärare på de olika skolorna. Sex av de sju intervjuerna är 

fysiska och den sjunde är via telefon eftersom personen är bosatt och arbetar på en skola i en 

annan stad. Det finns flera faktorer som påverkat intervjuernas utfall. Tidsbegränsning är en 

av faktorerna, detta eftersom att lärare nu i terminens slut har mycket att göra vilket gjorde att 

de gav oss en tidsram på 40 - 60 minuter vardera. Däremot har frågorna vi har valt att ha med 

i intervjuguiden besvarats, men kunde förmodligen blivit mer utförliga svar om en fri tidsram 

fanns hos respondenterna för ytterligare diskussioner. Vissa respondenter var vi tvungna att 

ställa fler frågor till för att få dem att svara på den frågan som vi huvudsakligen ville ha svar 

på. Tidsramens begränsning kan ha påverkat de svar vi fick då det finns faktorer som 

exempelvis stress, vilket kan resultera i korta svar. 
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   3.3.1 Presentation av respondenter 

I detta kapitel presenteras de anställda lärarna som vi har valt att intervjua. Det är 

pseudonyma namn då vi har tagit hänsyn till att vissa av respondenterna har önskat att vara 

anonyma i undersökningen.  
 

Anställd Britta 

Studiens första respondent arbetar som lärare på en grundskola belägen i en mindre stad. 

Läraren som intervjuades är fast anställd vid kommunen och har en lång erfarenhet av att 

undervisa elever. Hon har varit anställd på sin arbetsplats i 15 år. Hon är utbildad inom yrket 

och undervisar i svenska samt engelska. 

  

Anställd Henrik 

Studiens andra respondent arbetar som lärare på samma skola som Britta och har också en fast 

anställning vid kommunen. Henrik har varit anställd på arbetsplatsen en kortare period och 

har inte lika lång erfarenhet av att undervisa elever. Han är, precis som Britta, behörig inom 

yrket och undervisar i matematik samt naturkunskap. 

  

Anställd Maria 

Den tredje respondenten som intervjuades undervisar på en gymnasieskola belägen i en 

mellanstor stad och har undervisat under en kortare period. Under denna korta period har den 

undervisande läraren arbetat på en och samma arbetsplats och började arbeta där efter 

avslutade studier. Hon undervisar i ämnesområdena svenska och historia. 

  

Anställd Olof 

Denna respondent är en kollega till Maria och undervisar därmed också på en gymnasieskola. 

Den anställda har varit utbildad lärare en längre period och arbetat inom yrket betydligt längre 

än Maria. Respondenten är fast anställd och innehar en lärarexamen, vilket har resulterat i att 

han är behörig och undervisande lärare i ämnesområdet engelska.  

  

Anställd Sofia 

Den femte respondenten arbetar på en annan gymnasieskola, i samma stad som Maria och 

Olof. Sofia har en lång erfarenhet av arbetet och har undervisat i 30 år. Respondenten 

påbörjade sina studier i ung ålder och har en examen i svenska, tyska samt historia. Dock 

undervisar respondenten endast i ämnesområdena svenska och tyska. 

  

Anställd Leif 

Respondent sex jobbar på samma gymnasieskola som Sofia, men undervisar i helt andra 

ämnen, därmed jobbar Sofia och Leif inte speciellt mycket tillsammans. Respondenten lär ut i 

ämnena matte och fysik och har jobbat som lärare i 13 år och har därmed relativt lång 

erfarenhet och kunskap i branschen. 

 

 

 

Anställd Louise 
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Den sjunde och sista respondenten i studien arbetar, precis som ovanstående respondenter på 

en gymnasieskola. Gymnasieskolan är belägen i en mellanstor stad. Respondenten påbörjade 

sina studier tidigt och har arbetat inom yrket sedan dess, vilket är ungefär 12 år. Louise 

undervisar i ämnesområdena svenska och engelska. 

 

   3.4 Operationalisering 

Studiens operationalisering har sin grund i den teoretiska referensramen som består av 

arbetsmotivation, följt av sju komponenter som vi beaktar inom teorin. Dessa komponenter 

skall tillsammans bilda hur motivationen hos en individ ser ut. De komponenter till den 

huvudsakliga teorin vi använt oss av är behov, autonomi, kompetens, tillhörighet, värderingar, 

feedback och arbetsmiljö. 

  

Komponenterna var utgångspunkten till den intervjuguide som vi använt oss av. 

Det vi gjort kallas enligt Bryman och Bell (2007) för en semistrukturerad intervju, där man 

låter intervjun gå i olika riktningar för att samla det som intervjupersonen anser vara relevant 

gällande frågan som ställs. Ordningen av intervjufrågorna kan variera eftersom man ämnar 

skapa en öppenhet i samtalet och få svar på saker genom att ställa följdfrågor. Bryman och 

Bell (2007) beskriver även att fylliga och detaljerade svar är viktiga, vilket är anledningen till 

att ställa följdfrågor. I vår operationalisering av intervjufrågorna har vi delat in frågorna i 

kategorier utifrån det vi tar upp i den teoretiska referensramen för att förklara motivationen 

hos respondenterna. 

  

   3.5 Motivering till metodval 

Anledning till val av en kvalitativ metod är för att kunna besvara studiens syfte, där 

intervjuerna ger oss empiriska data som skall analyseras och diskuteras kontra vald teori. 

Intervjufrågorna kommer därmed att vara formade utifrån den litteraturen vi använder oss av 

för att kunna koppla detta till problemet som är utformat i vår problematisering för att sedan 

kunna svara på frågeställningarna vi valt att ställa i uppsatsen. Däremot kommer vi se till att 

vi inte tvingar på respondenten våra tolkningar, utan det vi vill är att intervjupersonens 

uppfattning kommer fram. Anne Ryen (2004) förklarar att det är viktigt att komma ihåg att 

“respondenten är expert på sig själv, sin kunskap, sin förståelse och sina känslor”.  Det vi som 

intervjuare vill är att få tillgång till det forskaren syftar på och inte tvinga på våra egna 

tolkningar. 

  

   3.6 Reliabilitet och Validitet 

Vid utförande av en undersökning är det nödvändigt att göra en reflektion i huruvida trovärdig 

insamlingen av data och det slutgiltiga resultatet är (Bryman och Bell 2007). Reliabilitet och 

validitet är två begrepp som ofta förekommer vid reflektion av trovärdighet. Reliabilitet 

påvisar trovärdighet och hur konsekvent den utförda undersökningen som gjorts i studien är 

(Bryman och Bell 2007). Bryman och Bell (2007) beskriver även att i en undersökning som 

ses vara reliabel så finns det varken några slumpmässiga fel eller några tillfälliga 

förutsättningar. Validiteten beskriver Bryman och Bell (2007) som ifall det skulle ligga någon 



 
 

15 
 

samstämmighet mellan slutsatserna som undersökningen fåtts i resultatet. Detta kan beskrivas 

som relevans för insamlade data för undersökningens problem och syfte. 

  

Av de intervjuer som gjorts med de olika lärarna har vi fått utförliga svar och anser att den 

data har varit användbar och valid för det ämnet som studerats. Vi har tillämpat den teori och 

sett till att de frågorna vi vill ha svar på har någon koppling till den valda teorin i arbetet, 

vilket gör data användbar för arbetet och besvarar det syftet vi har med undersökningen. 

Gällande reliabiliteten så har vi tänkt på många faktorer, det främsta är att vi lagt ner 

noggrannhet i de intervjufrågorna vi utgått ifrån i form att behandla den teori som brukas i 

arbetet. Men även öppenheten i frågorna för att inte leda respondenten till att svara så som vi 

författare tror det är. Val av de olika lärare är även något som fokuserats på eftersom att det 

finns möjlighet om att det ser ut olika beroende på vilken arbetsplats de arbetar på, vilket även 

har varit beaktat av oss. 

 

Det vi kan se som en brist i reliabiliteten är att respondenterna haft väldigt mycket att göra i 

slutskedet av terminen vilket är något som kan komma att påverka den data som samlats in. 

Eftersom att majoriteten av respondenterna gav oss en tidsram i intervjuerna är det något som 

kan ha påverkat de resultaten vi samlat. 

  

   3.6.1 Kritik till metod 

I uppsatsen har intervjuerna ägt rum för att besvara frågeställningen mellan motivation hos 

lärare på deras arbetsplats. Intervjuerna har bidragit till att svara på dem frågeställningar som 

ställs i uppsatsen och för att skapa ökad förståelse för hur det ser ut i praktiken. Brister med 

intervjuerna och dess respondenter är att de pratar utifrån sina egna erfarenheter gällande 

yrket och motivationsfaktorerna som finns hos dem själva. Detta kan vara något som inte hade 

sett likadant ut om en liknande metod hade utförts i en annan uppsats. Resultatet hade 

förmodligen blivit olika, eftersom att det är intervjupersonernas tolkning som ger oss den 

grund vi behöver för att kunna presentera ett resultat. Hade en liknande undersökning gjorts 

med andra lärare hade det kunnat visa på ett annat utfall i det empiriska resultatet. 
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   4.Empiri 
 

I detta kapitel kommer empirin från intervjuerna att presenteras. Empiridelen är uppdelad i 

olika underrubriker. Sedan kommer resultatet för motivationen och dess sju komponenter att 

presenteras.  

 

   4.1 Viljan till att arbeta 

I de utförda intervjuerna ställde vi frågan till respondenterna om varför de arbetar 

överhuvudtaget. Även om lärarna uttryckte sig på olika sätt så grundade sig de flesta svaren 

på den ekonomiska belöningen, att det är roligt att jobba och för att man som individ påverkas 

av arbetet. Britta berättar: “Jag arbetar för att kunna tillfredsställa mig själv, dels genom 

materiella saker men också för att det bidrar till en känsla av meningsfullhet”. Respondent 

Olof menar även han att arbetet påverkar honom men att han även arbetar för att han hjälper 

andra: “I mitt arbete som lärare påverkar jag inte endast mig själv utan bidrar även till 

någon annans utveckling och kunskap, vilket i sin tur är tillfredsställande för mig”. 

  

Enligt Maria har den ekonomiska faktorn en stor roll i varför hon arbetar. Hon menar dock att 

detta endast inte påverkar henne. “Ja, visserligen är lönen en stor faktor till att jag arbetar. 

Eftersom jag är ensamstående mamma till tre barn bidrar pengarna till att jag kan försörja 

både mig själv och mina barn. Samtidigt är lönen en trygghet som hjälper mig om jag skulle 

hamna i en svår situation”. 

  

Även om Sofia delvis höll med om att lönen var viktig för motivationen så lade hon till att det 

samhällsbidrag som en lärare gör är viktigt: “Att jag arbetar har sin grund, dels i de 

ekonomiska faktorerna, men jag arbetar även för att det är så samhället är konstruerat. Vi 

arbetar för att vi har en plikt till det och följer vi inte den plikten blir vi en belastning för 

samhället”. 

  

Leif däremot menar att det finns andra bidragande faktorer till varför han arbetar: “Jag skulle 

nog påstå att jag arbetar för att det fyller ett behov eller ja snarare att det uppfyller ett mål 

till att lyckas med något. Arbetet ger mig en mening till att fortsätta utvecklas som individ”.  

 

Respondenterna Henrik och Louise håller med Maria och nämner den ekonomiska 

belöningens påverkan till att fortsätta arbeta. De menar att pengarna som de tjänar av att 

arbeta gör de lyckliga och är grunden till att de klarar sig i vardagen.  

 

   4.2 Arbetsmotivation 

Vidare fick respondenterna frågor kring begreppet motivation. Respondenterna fick förklara 

vad de anser att motivation är och vad det innebär för dem. På den ställda frågan svarar alla 

lärare att motivation är något som driver dem framåt, det är nämligen en drivkraft. Olof, 
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Maria och Sofia konstaterar att motivationen, vilket de uttrycker som drivkraften, får de att 

fortsätta arbeta och drivas till att fortsätta undervisa studenter och bidra till ökade kunskaper. 

Till skillnad från detta förklarar och uttrycker sig Louise på följande vis: “För mig är 

motivation det som för mig framåt i arbetet, en slags drivkraft som för individen framåt. Det 

som driver individen kan vara en massa olika saker, men jag skulle nog vilja påstå att det kan 

vara affektiva drivkrafter, nämligen att jag gör något som bidrar till att jag blir glad”. 

  

Läraren Henrik menar, precis som Louise, att motivation är en drivkraft: “Motivation driver 

en människa till utveckling och förändring av olika slag. Det kan förekomma hos en person 

på olika sätt men jag skulle nog säga att det kan vara en tanke, något man får uppleva eller 

att någon annan motiverar dig till att utvecklas”. 

  

Vidare förklarar respondenten Britta att motivationen är en drivande faktor och hjälpande 

hand för att uppnå något som individ: “Motivation är en drivkraft som bidrar till att man 

uppnår ett specifikt mål. Jag skulle nog säga att det är en hjälp för en individ att nå ett 

uppsatt mål som man inte vill ge upp på eller som är nytt”. Respondenten Leif menar, precis 

som Britta, att mål har en koppling till motivation: “Motivation är det som krävs för att lyckas 

med ett mål, vilket kan vara både ett personligt mål eller ett mål som finns uppsatt i 

organisationen”. 

  

Vidare fick respondenterna besvara ytterligare frågor kring motivation, där en av frågorna 

handlade om vad som motiverar den tillfrågade läraren att gå till jobbet. På den ställda frågan 

uttryckte sig respondenterna på olika sätt. Respondenterna Britta, Louise, Leif och Maria 

menar att den största motivationen för de är eleverna, vilket de menar är den största orsaken 

till att de valde att utbilda sig till lärare. Att eleverna är den största motivationen håller 

respondenten Olof med om och förklarade även på vilket sätt de är en motivation: “Det jag 

skulle säga motiverar mig till att gå till jobbet varje dag är främst eleverna. Att få bidra med 

kunskap och se de utvecklas, ja det skulle jag nog påstå motiverar mig”. 

  

Respondenten Sofia menar däremot, till skillnad från Olof, att det inte endast är eleverna som 

motiverar henne till att gå till jobbet utan även medarbetarna: “Jag motiveras av att gå till 

jobbet främst av mina elever men även mina kollegor motiverar mig. Att få vara med om den 

där teamkänslan, där alla stöttar varandra och samarbetet är på topp, det får mig att ta mig 

till jobbet varje dag”. 

  

Precis som lärarna nämnda ovan, anser Henrik att han motiveras av sina elever men även att 

han finner en glädje i att gå till jobbet: “Min främsta motivation till att kliva upp på morgonen 

och gå till jobbet är eleverna på skolan. Den glädje man får uppleva som lärare när man 

inser att man är en del av en individs utveckling och att man får bidra till ökade kunskaper 

hos eleven, ja det skulle jag nog anse att jag motiveras av. Dessutom motiveras jag av att gå 

till jobbet för att jag får uppleva en känsla av att jag är behövd i ett viktigt samhällssystem”. 
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Till följd av denna fråga fick respondenterna även svara på vilka faktorer det är som får dem 

att avstå från att gå till jobbet. Här handlar det om allt från det ekonomiska till arbetsmiljön på 

arbetsplatsen. Respondenterna Louise, Olof och Britta betonar arbetsmiljöns påverkan på 

arbetet. Britta uttalar sig enligt följande: “Om det är en sak som skulle bidra till att jag skulle 

avstå från att arbeta skulle det vara den arbetsmiljö som vi får leva med. Det är mycket stress 

varje dag och en väldigt konfliktfylld plats där eleverna kan hamna i bråk med varandra, 

vilket innebär att jag som lärare måste gå emellan och lösa det”. 

  

 Leif håller med Britta, Louise och Olof om att arbetsmiljön skulle haft störst påverkan på 

honom: “Jo det som skulle få mig att avstå från jobbet är väl i första hand en taskig 

arbetsmiljö. Som lärare skulle jag säga att det ibland kan uppstå viss arbetsbelastning och 

stress är väldigt återkommande”. 

  

Arbetsmiljö är återkommande men här menar Henrik att det finns ytterligare en faktor som 

skulle få honom att avstå från att gå till jobbet: “Det som skulle få mig att avstå från att gå till 

jobbet hade nog varit om jag var i en situation i mitt liv som ekonomiskt oberoende. Dessutom 

tror jag att en dålig lön i förhållande till mitt arbete hade fått mig att avstå från att gå till 

jobbet”. 

 

Att lönen har en stor betydelse för arbetet instämmer både Sofia och Maria om. De menar att 

prestationsnivån som ställs på lärare bör förhålla sig till lönen. Maria tydliggör detta enligt 

följande: “Jag skulle hindras från att gå till jobbet om min lön inte levde upp till mitt arbete. 

Som lärare ställs det stora krav på oss att undervisa och bidra till att elever utvecklas och får 

ökade kunskaper, samtidigt som jag måste planera och gå på möten. Det är mycket och med 

tanke på att det är så mycket vill jag även ta del av den lön som jag förtjänar”.  

 

Vid diskussionen kring motivation hos de anställda fortsatte intervjun med frågor som handlar 

om situationer då den tillfrågade läraren känner sig extra motiverad. Läraren Sofia antyder 

enligt följande: “En situation som påverkar mig och får mig att känna mig extra motiverad är 

när jag lyckas nå ut till mina elever. Då man som undervisande lärare får uppleva att eleven 

faktiskt lärt sig något”. 

  

Likaså konstaterar läraren Maria följande: “Jag skulle nog säga att mina elever och deras 

framgång i skolan får mig att känna mig extra motiverad. Att jag når de, oavsett om de är 

svaga, omotiverade till att fortsätta eller har sociala problem, vilket kan upplevas som ett 

störningsmoment, så motiveras jag bara ännu mer om jag lyckas åstadkomma något och 

verkligen hjälpa eleverna”. Att elevernas framgång får lärarna att känna sig extra motiverade 

håller även Louise, Britta, Henrik, Leif och Olof med om. Leif menar: “Det som får mig att 

känna mig extra motiverad är definitivt mina elever och deras framgång. Många av mina 

elever har det väldigt tufft i skolan och speciellt när det kommer till matte. Att jag lyckas lära 

dem endast en ytterst liten del, till exempel ekvationer, motiverar mig till att vilja fortsätta”.  
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I kontrast till ovanstående fråga fick respondenterna även besvara frågeställningen om 

situationer som får dem att känna sig mindre motiverade till att arbeta. Henrik menar: “Nya 

arbetsuppgifter som läggs på och hamnar i en stor hög tillslut för att man har så mycket att 

göra”. Likaså menar Louise att arbetsuppgifterna påverkar hennes motivation: “Mindre 

motiverad känner jag mig när arbetsuppgifterna blir alldeles för många och jag slits mellan 

de. Detta påverkar mig som lärare eftersom jag inte får chansen till att fokusera tillräckligt 

länge för att utföra ett bra jobb”. 

 

Lärarna Britta, Leif och Maria menar att det som kan få de att uppleva en minskad motivation 

till att arbeta är de tuffa perioderna i skolan och att deras arbete ibland blir en del av vardagen 

och privatlivet. Leif menar att rättning av prov oftast innebär att han tar med sig arbetet hem. 

Maria håller med om att arbetet oftast tas med hem, vilket för henne även innebär att hon inte 

kan umgås med sina barn utan måste ägna mycket tid på att planera och rätta.  

  

Läraren Olof menar att han påverkas av de som arbetar inom organisationen: “Jag känner mig 

mindre motiverad om jag aldrig får positiv feedback från mina chefer för mitt arbete. Och att 

aldrig få stöd uppifrån, det vill säga ledningen eller mina chefer, det får mig också mindre 

motiverad”. I likhet med Olofs svar menar även Sofia att positiv feedback skulle få henne att 

motiveras till att arbeta medan den negativa feedbacken eller ingen feedback alls från kollegor 

och chefer bidrar till en minskad motivation.  

  

Arbetsmiljö och uppstaplade arbetsuppgifter anser lärarna är de största orsakerna till att 

motivationen blir sämre. Till följd av frågorna kring vad som får lärarna mindre motiverade 

och att avstå från sitt jobb fick respondenterna även svara på om något på arbetsplatsen kan 

förbättras, som i sin tur kan bidra till ökad motivation. Läraren Olof säger: “Som jag nämnde 

tidigare så blir jag mindre motiverad av att aldrig få stöd. Så bättre stöd från ledningen kan 

förbättras och skulle nog motivera mig mer”. Likaså kopplar Sofia denna fråga till vad hon 

svarade tidigare om feedback och menar att chefer kan bli mycket bättre på att bidra till 

positiv feedback.  

  

Respondenterna Louise, Maria och Britta betonar arbetsmiljön och dess betydelse på 

arbetsplatsen. Louise menar att arbetsmiljön, speciellt den sociala aspekten av den, nämligen 

relationen till kollegor skulle kunna förbättras. Här menar hon ett ökat samarbete både inom 

arbetslaget samt till andra. Till skillnad från Louise påpekar Maria att arbetsmiljön i 

klassrummen är viktig för att hon som lärare ska kunna undervisa och inte bli slö av dålig 

ventilation, vilket hon anser bör förbättras på arbetsplatsen. Britta fortsätter och nämner också 

att arbetsmiljön kan förbättras: “En förändrad arbetsmiljö. En bättre arbetsmiljö som inte får 

oss lärare att bli lika stressade, det skulle motivera mig på min arbetsplats”.   

  

Till skillnad från Olof och Britta menar dock respondenten Henrik att utveckling skulle leda 

till ökad motivation: “Det finns flera saker som kan förbättras men något specifikt jag kan 

nämna är utbildning, kompetensutbildning. Att få en ökad kompetensutbildning skulle i sig 

också leda till att jag som lärare utvecklas och motiveras mer till att fortsätta arbeta”. 
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Till skillnad från övriga respondenter menar Leif att det som kan förbättras på arbetsplatsen är 

planering, både från lärare själva och chefer. Cheferna kan planera undervisning och möten 

bättre för att lärare inte ska behöva arbeta hemma.  

  

Motivationen hos lärarna som vi intervjuade påverkas på olika sätt utifrån deras givna svar. 

Avslutningsvis under rubriken arbetsmotivation undrade vi om lärarna skulle kunna förklara 

på vilket sätt deras chef bidrar till ökad motivation för dem. Respondenten Louise menar att 

ansvar har en stor del i detta: “Min chef bidrar genom att han är följsam och inte lägger sig i 

detaljer. För mig visar det att jag får ta ett större ansvar själv vilket jag ser som motiverande 

för att jag då får visa vad jag kan”. 

  

Vidare menar Olof, Leif och Sofia att feedback och uppskattning skulle vara av stor betydelse 

för deras motivation. Leif påpekar här vikten av att chefen inte bara är negativ utan även 

positiv till hur man som lärare arbetar. Att chefen visar på en negativ och positiv feedback är 

bättre än ingen feedback alls. Olof menar att ett ökat stöd från chefen får honom att bli 

effektiv. Sofia uttrycker sig kring detta enligt följande: “Ökad motivation får jag av chefen i 

form av uppskattning, det är viktigt att de ser vad man gör och att jag som lärare då kan få 

positiv feedback och inte endast negativ. Det är viktigt för mig att min chef ser till min 

entusiasm och extra tid jag lägger ner i arbetet”. 

  

Slutligen menar läraren Maria att tryggheten är en viktig aspekt: “Min chef bidrar till en ökad 

motivation när han eller hon visar på en trygghet. Att man som anställd och chef bygger upp 

en relation till varandra och där chefen kan visa att hen står bakom sina anställda när det 

uppstår problem”. 

 

Respondenten Britta menar att en chef som visar att hen bryr sig och är där för sina anställda 

bidrar till ökad motivation. Chefen ska följa upp med möten om hur det går för läraren i 

undervisning och med eleverna. I likhet med detta menar Henrik att chefen ska följa upp med 

läraren för att han ska känna ett välmående och att han faktiskt är en viktig del i 

organisationen.  

   4.3 Behov 

De genomförda intervjuerna med lärarna inkluderade även frågor kring behov hos de som 

individer. Den första frågan som ställdes till respondenterna under rubriken behov handlade 

om lön och hur deras motivation påverkas av det. Britta besvarade frågan: “Det är 

naturligtvis viktigt att man får lön för den möda man lägger ner. Får man inte lön för mödan, 

som är en viss form av feedback så falnar naturligtvis motivationen”. 

  

Läraren Olof besvarade vår fråga om lön enligt följande: “Beroende på vad för lön jag får 

presterar jag och motiveras jag på olika sätt. Om jag skulle få en låg lön är jag ju inte lika 

motiverad till att prestera bra, jag vill ju ha ut något för det arbete jag lägger ner. Skulle min 
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lön däremot förhålla sig till mitt utförda arbete skulle jag naturligtvis motiveras till att 

fortsätta arbeta”. 

 

Henrik, Maria och Louise besvarade att motivationsfaktorn beror på den belöning man får i 

form av lön. Sofia och Leif anser att lönefrågan inte varit något som de tänkt på speciellt 

mycket. Detta eftersom att de bägge har en lön som tillfredsställer det behovet.  

  

Nästföljande fråga i intervjun tog upp utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. Där handlade 

det om hur man som lärare utvecklas för att få ta del av andra tjänster. Läraren Sofia menar 

här att möjligheterna inte är så stora som många tror: “Möjligheterna till att utvecklas på 

arbetsplatsen är relativt dåliga. Det finns inte tillräckligt med pengar för att genomgå 

utbildningar som lärare. Oftast är det då kompetensutbildningar man talar om. Samtidigt är 

det endast en person som kan vara förstelärare för en klass, vilket inte ger möjligheter till fler 

lärare att utvecklas och få ta del av andra tjänster”. 

  

Vidare antyder Leif att utvecklingsmöjligheterna blir ett eget ansvar och går ut över lärarna: 

“I skolan förekommer det oftast projekt som lärare kan delta i. Deltar man i projekten där det 

tillåts att man utvecklas görs detta oftast inom ramen för ordinarie arbetstid. Det innebär då i 

princip att man jobbar dubbeltid, det vill säga 200% utan att få lön för extra 

arbetsbelastning. Det jag menar är alltså att det inte är så stora möjligheter och dyker de upp 

så påverkar det oss lärare negativt”. 

 

Britta och Henrik anser att utvecklingen är pågående för varje dag som går. Men vill man 

påskynda detta finns möjligheten men tiden är knapp. Maria och Louise besvarar frågan 

gällande utveckling på så sätt att skolan inte tar till tillräckligt för att lärarna på arbetsplatsen 

skall utvecklas, utan det är lärarna själva som får ansvara för detta. Olof beskriver situationen 

likartat, att han får ansvara för sin utveckling inom yrket själv och försöka göra det under 

arbetets gång.  

 

Intervjun fortsatte sedan i liknande banor och respondenterna fick besvara en fråga kring om 

de utvecklas i sin roll och hur, när det handlar om kompetensutveckling på arbetsplatsen. 

Respondenten Henrik förklarar vad han anser: “Ja, utvecklas skulle jag nog anse att jag gör. 

Det händer när jag tar eget ansvar och tar tag i saken. Det kan handla om att jag tar 

initiativet att skapa ett projekt på egen hand eller utvecklar mina arbetsmetoder, pedagogiska 

verktyg eller min undervisning så att eleverna lär sig mer”. 

  

Att lärarna utvecklas i sin roll håller Louise till viss del med om men samtidigt anser hon att 

hon inte utvecklas eftersom hon stöter på hinder på vägen: “Jag skulle nog svara både ja och 

nej på den frågan. Jag utvecklas om jag själv tar steget till att göra det och ändrar på min 

undervisning så att den passar mitt arbetssätt och samtidigt eleverna. Samtidigt anser jag att 

jag inte utvecklas så som jag vill eftersom det är svårt att få tid till extra planering, inläsning, 
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efterarbete och projektarbete. Dessutom finns det oftast inte nog med pengar till de 

kompetensutbildningar som ger något till oss lärare”. 

 

Resterande respondenter anser att kompetensutveckling är något man får välja att göra själv, 

det egna ansvaret nämner respondenterna är vad som ger möjlighet till att utvecklas i sin roll 

på arbetsplatsen. Respondenterna anser att skolan ofta inte erbjuder den tid eller har 

resurserna som behövs för att lärare skall få de kompetensutbildningar som ger lärarna något.  

   4.4 Autonomi 

På frågan som handlade om påverkan fick respondenterna fundera på om de som anställda 

tycker att det är viktigt med att få påverka sitt arbete och om de upplever att de har någon 

påverkan. Samtliga respondenter som deltog i intervjun ansåg att det var viktigt med påverkan 

för att organisationen ska kunna ta del av allas åsikter och utvecklas. Leif betonar här 

kontakten mellan honom och eleverna: “Ja, absolut att det är viktigt att få vara med och säga 

till om något, det gör bara att man känner sig behövd och som en del av arbetsteamet. Just på 

min arbetsplats är det oftast min chef som bestämmer men jag som lärare har ändå en del att 

säga till om. Det är ju i och för sig jag som besitter kunskaper i ämnet jag undervisar i. Jag 

har också en bättre relation till mina elever och vet vad som är bäst för de så att vi som 

lärare ska ha en del att säga till om är en självklarhet”. 

 

Precis som ovanstående respondenter håller Olof, Sofia och Henrik med om att det är viktigt 

att få påverka sitt arbete för att det ska gynna både en själv och eleverna. Henrik menar att det 

specifikt handlar om att om han som lärare kan påverka sitt arbete kan han planera bättre och 

motivera eleverna till att lära sig. Sofia menar att hon absolut får vara med och bestämma på 

sin arbetsplats och att det då oftast handlar om sådant som berör henne, hennes arbetslag och 

elever. Samtidigt får hon ibland påverka skolan hon arbetar på för att de ska utvecklas som 

organisation och bli mycket bättre. Olof menar att i och med att han lär sina elever att det är 

viktigt med påverkan, anser han att det är viktigt för att han som individ ska kunna känna sig 

som en del av den organisation han arbetar inom.  

  

Här håller Maria med om att det är viktigt med påverkan från olika håll och menar att hennes 

kompetens kommer till nytta: “Ja självklart är det viktigt med att man ska få påverka. Ju fler 

åsikter desto bättre, både för oss och för eleverna. Samtidigt känner jag att de tar del av min 

kompetens om jag får påverka mitt arbete, vilket motiverar mig till att fortsätta arbeta 

eftersom vissa saker är som jag vill att de ska vara. Jag tycker faktiskt att jag har mycket att 

säga till om, hur skulle vår organisation annars fungera om vi lärare inte kan påverka 

upplägget eller arbetsuppgifterna. Samtidigt är det ju jag som är lärare som vet vad eleverna 

behöver för att utvecklas”. 

 

Britta och Louise håller med övriga respondenter och betonar trivseln som påverkan i en 

organisation medför. Att lärare får påverka arbetet, organisationens upplägg och uttrycka sina 

åsikter bidrar menar Britta och Louise medför en ökad trivsel för de på arbetsplatsen. Britta 
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menar: “För mig som jobbat inom läraryrket under en längre period är det absolut viktigt 

med påverkan för att jag ska känna mig som en del av organisationen och för att jag ska 

uppleva en god relation till min chef, eftersom det är hen som låter oss påverka saker på 

arbetsplatsen. Det i sin tur får mig att trivas på min arbetsplats eftersom jag blir sedd, det 

blir lite av en demokrati”.  

 

Vikten av att få ta egna beslut och få undervisa på sätt som är bäst för var enskild individ är 

viktigt. Därför har vi ställt frågor om beslut till våra respondenter. Vi har velat få svar på om 

de får chansen till att ta egna beslut och hur samt om de tycker att det är viktigt med eget 

beslutsfattande och varför. Samtliga respondenter ansåg att beslutsfattande var en viktig del i 

arbetet, eftersom det oftast är de som vet bäst när det gäller de själva och deras elever. Louise 

svarar på frågan kring beslut enligt följande: “Ja, jag tycker absolut att det är viktigt att ta 

egna beslut för det känns som att man vet bäst själv ibland. Därför kan det vara väldigt skönt 

att besluta och göra som man vill. I mitt arbete får jag mestadels ta egna beslut. Det kan vara 

en situation som uppstår i klassrummet mellan eleverna vilket gör att jag måste fatta ett 

beslut snabbt om vad som ska göras och vad jag anser är bäst för klassen”. 

  

Britta svarar på frågan om beslut på detta sätt: “Jag tycker nog som många andra, att 

beslutsfattande är viktigt, och speciellt att man själv får ta beslut i vissa situationer. Man 

känner sig stark som person och att man verkligen vet vad som är bäst i den situation som 

råder. I mitt arbete är det oftast så att jag får ta egna beslut, inte om det som påverkar hela 

skolan men som kan påverka mig och mina elever. Det är inte alltid min chef har tid och då 

måste jag tänka fort och ta det beslut jag anser är viktigt. Det kan handla om mina 

arbetsuppgifter och samtidigt elevernas arbetsuppgifter”. 

  

Läraren Henrik anser också att beslut är viktigt i en organisation: “Inom läraryrket är ingen 

dag den andra lik, så att ta beslut är en del av vardagen för oss lärare. Dessutom är det 

viktigt att man som individ kan ta egna beslut eftersom det kan sluta med att man måste ta ett 

beslut när man minst anar det. Med elever som är så olika och med en miljö som den på vår 

skola är det ofta man får ta beslut för att det ska bli så bra som möjligt. Jag kan ibland hjälpa 

mina arbetskollegor att ta beslut när de är osäkra eller ibland ta beslut som påverkar mina 

elever, till exempel hur jag lägger upp lektionen. Att jag får ta egna beslut på arbetsplatsen 

får mig att uppleva en frihet som är motiverande för mig i mitt arbete. Jag får ibland göra 

som jag vill och motivationen ökar då eftersom det är på mitt sätt och jag får då visa det jag 

är bäst på”. 

 

Leif håller med resterande om att det är viktigt att som individ kunna fatta egna beslut: 

“Självklart är det viktigt med att få ta egna beslut som lärare, speciellt i en miljö som råder i 

skolan där det ofta förekommer stress.. Möjligheten till att jag får ta beslut som berör både 

mig och mina elever ökar mitt engagemang att fortsätta arbeta och min förmåga att ta beslut i 

framtiden”.  
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I likhet med resterande respondenter anser Sofia att det är viktigt med att kunna agera och ta 

beslut om det råder en situation där det behövs. Här håller Olof med och förklarar att det inte 

alltid går att vänta på chefen och vad hen anser att man ska göra utan han brukar göra det 

bästa av situationen. Vidare menar Maria att beslutsfattandet inte alltid är rätt utan det kan 

ibland även vara så att hon tagit fel beslut för stunden, men att hon lär sig av att göra fel och 

att det oftast löser sig.  

 

Att lärarna får ta egna beslut innebär även att de har ett ansvar över de beslut de väljer att ta. 

Därför blev respondenterna tillfrågade på vilket sätt ansvar är viktigt för de och hur de anser 

att deras arbete är ansvarsfullt. Olof antyder vad han tycker om ansvar på följande vis: 

“Ansvar är väldigt viktigt. Här på skolan tar alla lärare ansvar över vad de gör och hur de 

väljer att göra det. Jag som lärare har ett ansvar att undervisa mina elever och bidra med 

ökad kunskap och strävar alltid efter att lära de så mycket jag kan”. 

  

Vidare menar Sofia att ansvar är viktigt för både henne och eleverna: “Ansvar är en viktig del 

för att jag som individ ska utvecklas personligt och verkligen visa vad jag kan. Att jag 

utvecklas personligt gör att jag motiveras till att fortsätta arbeta, annars står jag ju bara still 

i mitt arbete och då skulle jag nog tillslut inte prestera lika bra. Mitt arbete blir ansvarsfullt 

eftersom jag är en viktig komponent i elevernas inlärning och mitt ansvar ligger även i att 

bidra med ökad kunskap”. I likhet med detta menar även Leif och Britta att ett ökat ansvar 

bidrar till en ökad personlig utveckling. Louise menar även att det ökade ansvaret för henne 

innebär att hon får ett ökat självförtroende som lärare då hon får en större roll och får stå för 

sina handlingar för att lära sig i fortsättningen.  

 

Precis som ovanstående respondenter anser Maria och Henrik att ansvar är ytterst viktigt. 

Henrik menar att ett ansvarstagande gör att man som individ motiveras till att fortsätta 

utvecklas i sin roll. Till skillnad från Henrik förklarar Maria ansvar som en plikt för att det ska 

bli så bra som möjligt för alla i organisationen och speciellt för eleverna då hon menar att om 

hon tar sitt ansvar för att undervisa sina elever bidrar det i sin tur till att deras kunskaper ökar. 

Hon avslutar med att förklara att alla vinner på att läraren ibland får vara ansvarstagande. Hon 

som lärare vinner på det eftersom hon då utvecklas i att behärska ansvar. Organisationen 

vinner på det i och med att de arbetar mot det bättre när de fördelar arbetet mellan alla 

samtidigt som det leder till att eleverna motiveras till att fortsätta studera för att hon tar ansvar 

för undervisningen.  

   4.5 Kompetens 

I intervjun fick lärarna svara på frågan kring hur de ser på sin kompetens i sitt arbete. Sofia 

framförde sitt svar på detta sätt: ”Jag har ju arbetat som lärare under många år och skulle 

nog säga att jag besitter mer kunskap än de flesta av mina kollegor. Jag har under denna 

långa tid utvecklats och fått ta del av mycket som bidragit till ökad kompetens. Jag är ju 

kompetent nog att undervisa i mina ämnen men besitter även kunskap för att kunna hoppa in 

istället för en kollega och undervisa i andra ämnen”. 
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Vidare menar Maria följande: “Kompetens är en viktig del i arbetet som lärare och jag skulle 

nog påstå att jag är väldigt kompetent. Jag har inte arbetat i branschen så lång tid men tycker 

ändå att jag besitter den kompetens och de kunskaper som jag bör. Jag själv tycker ju att jag 

är insatt i mitt ämnesområde, vilket är viktigt. Sen att jag får chansen att utöka min 

kompetens gör ju att jag utvecklas som person”. Detta svar kan liknas med Henriks då han 

heller inte har jobbat i branschen lika längre men fortfarande har en universitetsutbildning i 

sitt yrke och dessutom är han inte helt utan arbetserfarenhet. Han menar alltså på att, precis 

som Maria, att han han har den kompetens som behövs och framförallt krävs i arbetet. Han 

tycker att det är viktigt i arbetet och jämför även kompetensen i förhållande till den utveckling 

som han kan åstadkomma om hans kompetens blir mer omfattande.  

 

De fyra resterande respondenterna Britta, Olof, Leif och Louise har alla en lång erfarenhet av 

att arbeta som lärare. Deras svar liknar varandras en hel del och de alla menar att de besitter 

kompetens i området de undervisar i eftersom de är utbildade och har en lång 

arbetserfarenhet. Britta lyfter fram kursplanen: “Jag ser mig själv som en individ med hög 

kompetens i mitt huvudområde. Jag har arbetat under många år och har en lång erfarenhet 

av att undervisa elever. Sen tycker jag inte att kursplanen förändrats så mycket genom åren 

så jag har undervisat på liknande sätt under mina år som lärare. Dock lär jag mig nya saker 

hela tiden, speciellt i engelska i och med att mina elever idag är väldigt insatta i ämnet”.  

 

Fortsättningsvis fick respondenterna svara på en fråga som handlar om hur de ser på sin 

produktivitet i förhållande till sitt arbete. Olof svarar enligt följande: “Det beror väl lite på 

vilka uppgifter det är vi talar om. Om det är en arbetsuppgift inom det område jag är 

kompetent i och som ligger inom min trygghetszon så är jag väldigt produktiv och oftast går 

det då att lösa fort. Är det en arbetsuppgift utanför min trygghetszon skulle jag nog lösa den, 

dock hade jag nog inte varit lika produktiv och det hade tagit betydligt längre tid för mig”. I 

likhet med Olofs svar menar både Sofia och Maria att de är trygga och produktiva när det 

kommer till deras huvudområden som de undervisar i. Annars kan det oftast bli svårt då det 

kan uppkomma problem där de måste vända sig mot undervisande lärare i ämnesområdet.  

  

På samma fråga svarade Louise såhär: “Jag skulle nog säga att det beror på perioden. Är det 

en lugn period så skulle jag nog säga att jag är väldigt produktiv. Dessutom är det ju lättare 

för mig att lösa arbetsuppgifterna om det är något jag besitter kunskaper i. Jag tycker att jag 

motiveras mer till att lösa uppgifter jag känner att jag kan. Dock kan det ibland vara så att 

jag får uppgifter där jag inte har någon susning om vad det är jag ska göra. Jag känner då att 

min motivation minskar till att lösa dem eftersom det blir mycket svårare för mig”. 

 

Leif svarade att hans produktivitet i arbetet kan bero på en mängd olika saker: “Min 

produktivitet i arbetet kan bero på flera olika saker. Det kan handla om vilket humör jag är 

på och hur mycket det är att göra. Det är oftast väldigt stressigt på arbetsplatsen och att jag 

undervisar i både matte och fysik gör att jag har mycket att planera och rätta. Under de tuffa 
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tiderna när det är mycket och när mina ämnen krockar så behöver jag ofta längre tid på mig 

att utföra arbetsuppgifter och det påverkar mina elever på undervisningen då de ofta kan se 

att jag är stressad”.  

 

Britta menar dock, till skillnad från Leif, att hon är produktiv i sitt arbete oavsett 

omständigheterna: “Jag tycker att jag är väldigt produktiv i mitt arbete oavsett period. Stress 

förekommer men jag har kommit in i en takt där jag vet hur jag ska rätta prov och uppgifter 

samtidigt som jag kan planera kommande undervisning”. Här håller Henrik med och säger att 

han också är väldigt produktiv för att försöka hinna med så mycket som möjligt på 

arbetsplatsen.  

 

Avslutningsvis när det kommer till kompetens fick respondenterna svara på en fråga som 

handlar om deras arbetsuppgifter och på vilket sätt de stärker lärarna i deras arbete. Britta 

uttryckte sig enligt följande: “Jag måste ju säga att jag känner mig motiverad oavsett om det 

är en arbetsuppgift jag är säker på och besitter kunskaper i eller inte. Arbetsuppgifter jag inte 

är van vid ser jag som en utmaning och jag har inga problem att ta mig an dem utan jag får 

väl bara anstränga mig ännu mer för att lösa dem. Arbetsuppgifter som jag inte är van vid 

tycker jag nog får mig att utvecklas ännu mer och prestera mer. Arbetsuppgifter som jag är 

van vid är i sig också stärkande och det är skönt att man har något att falla tillbaka på, en 

trygghet”. 

  

Beroende på arbetsuppgifter kan man uppleva olika saker. Henrik svarar på frågan om 

arbetsuppgifter på detta sätt: “Jag tycker faktiskt att de arbetsuppgifter jag är van vid inte 

stärker mig så mycket. De svåra arbetsuppgifterna som man kanske inte är så van vid och 

som ses mer som en utmaning är mer motiverande för mig. Visst att det kan ta längre tid men 

oavsett gynnar det ju mig i slutändan eftersom jag får lära mig en massa nytt. Jag ser det som 

en möjlighet till att utvecklas och det i sig motiverar och stärker mig i mitt arbete”. 

  

En respondent som menar på det motsatta är Leif: “Jag tycker att mina arbetsuppgifter är 

väldigt givande och stärker mig enormt. Jag tycker det är kul och motiverande att jag får visa 

vad jag verkligen kan och när jag vet hur man utför uppgifterna. Jag gillar alltså att ta del av 

de arbetsuppgifter som jag är säker på och tycker att de i sig är motiverande eftersom jag då 

vet att jag löser de på bästa möjliga sätt”. 

 

Kvarstående respondenter, Louise, Sofia, Maria och Olof, som inte valts att citeras har en 

relativt överensstämmande åsikt om huruvida arbetsuppgifterna stärker dem i deras arbete. De 

menar på att det främst är de undervisande delarna som stärker dem då det är dessa moment 

som de har utbildat sig i att utföra och det är därför dessa som de känner sig duktiga i vilket 

de menar i sin tur motiverar dem. De är också lite inne på det här med att nya arbetsuppgifter 

kan utveckla dem men de kan också få dem att känna sig omotiverade. Ett exempel på detta 

som tas upp är tillkommande arbetsuppgifter såsom arbetsuppgifter i administration. Dessa 

uppgifter ger inget och det känns bara som en belastning säger de.  
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   4.6 Tillhörighet   

På frågan kring individens motivation och klimat på arbetsplatsen var det olika svar som dök 

upp hos respondenterna. Louise besvarade frågan enligt följande: “Jag antar att jag påverkas 

positivt. Jag tycker ju att man verkligen känner sig trygg på arbetsplatsen och jag är trygg i 

mitt arbete. För mig är trygghet något av det viktigare, det är viktigt att jag trivs på min 

arbetsplats. Det gör ju att jag motiveras till att arbeta och göra det jag brinner för”. 

  

På den ställda frågan uttryckte sig Leif enligt följande: “Min motivation påverkas absolut 

beroende på vad det är för arbetsklimat. Är det ett bra arbetsklimat påverkas jag ju positivt 

och är det ett sämre klimat påverkas jag negativt. Just på min arbetsplats anser jag att vi har 

ett väldigt bra klimat. Jag är en del av ett suveränt arbetsteam som får mig att känna mig 

trygg på arbetsplatsen. Likaså har jag en chef som ser till så att personalen mår bra. Den 

känslan man får av bra kollegor och chefer bidrar för mig till ökad motivation att fortsätta 

utvecklas och utföra mina arbetsuppgifter”. 

 

Britta menar att klimatet på arbetsplatsen är en påverkande faktor för hur hon mår på jobbet. 

Henrik relaterar frågan till relationen mellan honom och kollegor samt elever: “På min 

arbetsplats tycker jag att vi har ett väldigt bra arbetsklimat och det påverkar mig som lärare 

positivt. Jag har en väldigt god relation till mina kollegor och även mina elever, jag förstår 

de och dem förstår mig. För mig innebär det att jag motiveras mer av att jag kan göra mig 

förstådd”.  

 

Maria menar att ett bra arbetsklimat inte gör sig självt utan skapas tillsammans av alla på 

arbetsplatsen. Hon menar att det handlar om henne, hennes kollegor, chefer, ledning och 

elever. Om allt detta kopplas samman och går ihop så motiverar det i sin tur Maria. 

Respondenten Sofia tycker att chefen har en viktig roll i arbetsklimatet på jobbet och menar 

att en chef som bryr sig om henne och visar på en tillit motiverar henne att fortsätta gå till 

arbetet och göra sitt yttersta. Respondenten Olof svarade i likhet med övriga respondenter och 

betonar och menar att ett bra arbetsklimat är att känna trivsel på arbetsplatsen och inte 

uppleva en rädsla av att gå till jobbet. Samtidigt menar han att han har det väldigt bra på 

jobbet, där han vågar stå upp för sina åsikter och kritisera. Han blir bemött med respekt av alla 

i organisationen och det ökar hans närvaro på arbetsplatsen.  

  

Motivationen hos lärarna ökar vid ett gott arbetsklimat och vidare under denna kategori fick 

lärarna svara på hur deras motivation påverkas av relationer till medarbetare och chefer. 

Henrik svarade på denna fråga enligt följande: “Relationen mellan mig och mina kollegor 

överträffar mina förväntningar från dess att jag började jobba här. När jag började arbeta på 

skolan blev jag omedelbart omhändertagen på bästa möjliga vis, av både såväl mina kollegor 

och min chef. Både kollegorna och chefen ser till så att jag alltid mår bra och skulle det 

hända något som gör att jag inte kan utföra mina arbetsuppgifter i tid så ställer mina 

arbetskollegor alltid upp. Så självklart skulle jag säga att de får mig att bli motiverad till att 

komma till jobbet, både min chef och mina kollegor”. 
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Respondenten Sofia uttryckte sig på följande vis angående relationen mellan henne och 

anställda på skolan: “Mina arbetskollegor är det bästa som finns och en av anledningarna till 

att jag jobbar kvar på arbetsplatsen. De får mig att känna mig som en del av ett lag, vi gör 

allt tillsammans. Vissa av mina arbetskollegor har jag även kommit så pass nära att vi träffas 

på fritiden och tar en fika. Så, jag skulle nog säga att mina kollegor bidrar till en ökad 

motivation för min del, eftersom de får mig att känna mig behövd och inräknad”. Till skillnad 

från Sofia som har en god relation till alla sina medarbetare, menar Maria att hon endast har 

en god relation till kollegor i sitt arbetslag. Hon förklarar att arbetslagen på skolan där hon 

arbetar oftast håller sig till sig själva och därför har hon endast en god relation till vissa 

kollegor.  

  

Vidare förklarar Britta motivationens betydelse i förhållande till sin chef och sina 

medarbetare: “Jag tycker att kollegorna och chefen har en väldigt stor påverkan på hur min 

motivation ser ut. Om jag skulle ha en chef och kollegor som inte är stöttande så hade jag 

antagligen inte presterat bra. Hade mina medarbetare varit stöttande så hade jag blivit allt 

mer motiverad till att arbeta. Jag har ju turen att ha så fina arbetskollegor som är stöttande 

och vi har väldigt goda relationer till varandra. De har en stor betydelse för min motivation, 

de gör det kul att komma till jobbet och fortsätta arbeta och ge allt för att lyckas. Min chef 

har jag dock inte lika god relation till. Återkoppling sker inte så ofta, vilket kunde motiverat 

mig. Chefen tittar inte in och ser till så att allt är bra på lektionerna. Det hade man önskat 

mer av och det påverkar ju min motivation som lärare. Jag vill ju helst ha en chef som visar 

att hen bryr sig”. Till skillnad från Britta som anser att hon inte har en god relation till sin 

chef menar Louise att hennes relation till chefen är väldigt bra. Hennes chef ser till så att det 

alltid går bra och hen får henne att känna en trygghet på arbetsplatsen där hon kan vara sig 

själv.  

 

I likhet med ovanstående respondenter betonar Olof och Leif betydelsen av att ha goda 

relationer till sina medarbetare. Leif konstaterar att kollegor är hjälpen som behövs när du 

hamnar i svåra situationer, de ska finnas där för dig när det uppstår problem. Olof säger att 

hans relation till sina medarbetare är som relationen till hans familj, fast på arbetsplatsen. De 

ställer upp när det behövs och det får honom att alltid känna en glädje i att komma till arbetet 

och motiveras av att ta sig igenom tuffa tider.  

   4.7 Värderingar 

Värderingar finns hos oss alla och de intervjuade lärarna fick besvara en del frågor kring 

komponenten värderingar. Den första frågan som ställdes handlade om läraryrkets status och 

hur respondenterna såg på det. Respondenterna besvarade frågan och läraren Olof svarade 

enligt följande: “Ursäkta mitt ordspråk men som en flugskit under sulan. Många förstår sig 

inte på yrket och det arbete som läggs ner utan man anser tyvärr yrket vara av det sämre och 

mycket “lättare” än resterande jobb, vilket det absolut inte är. Vi lärare får slita dag in och 

dag ut, precis som alla andra”. 
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I frågan kring status höll Britta med ovanstående respondent: “Tyvärr så ser många ner på 

läraryrket och det ses som ett av de sämre jobben. Många elever, lärare och även vissa 

yrkesgrupper som arbetar inom skolan respekterar och förstår inte det ofantliga arbete som 

krävs av lärarna”. 

  

Frågan om statusen på läraryrket besvarades även av Leif på liknande sätt: “Förr i tiden var 

det väldigt hög status på läraryrket. Många ville studera till lärare och det ansågs av väldigt 

många som viktigt. Så var det iallafall när jag var ung och stod inför valet att studera på 

universitet. Tyvärr har den bilden av lärare förändrats och det ses det idag som ett yrke med 

låg status hos många. De ser inte det vi får uppleva och hur pass viktigt yrket egentligen är 

när det kommer till att utbilda unga”.  

 

Resterande lärare uppfattar att statusen på yrket är väldigt låg och uppskattningen för dagens 

lärare inte är som den var förr. För den mängden arbete som utförs och den stress man får 

uppleva som lärare anser Louise att människor i den yttre kretsen inte inser hur viktigt det är 

att lärarna är engagerade för att elever skall få den utbildning som behövs för framtida studier. 

Majoriteten av respondenterna anser däremot att detta inte är något som påverkar dem särskilt 

mycket eftersom att skolledning och kollegor vet hur viktigt det är med rätt utförande av yrket 

för att elever skall lyckas med sin skolgång.  

 

Fortsättningsvis fick respondenterna besvara frågan om fördelar och nackdelar med yrket. 

Frågan besvarades på olika sätt och det framkom både fördelar och nackdelar. Läraren Maria 

besvarade frågan på detta vis: “Om jag skulle ta fördelarna först då så tycker jag att 

elevkontakten är den största. Jobbet som lärare gör att du får en kontakt med eleverna och 

verkligen förstår dig på de, deras tankesätt. Jag undervisar de, de lär sig men samtidigt lär 

jag mig så oerhört mycket från dem. Om vi sedan tar nackdelarna så skulle jag nog säga att 

den största nackdelen är den stress som vi lärare får uppleva. Det är en hel del att göra, 

speciellt vid terminsslut, men det förekommer även saker regelbundet. Vi får ta på oss en hel 

del. Vi undervisar eleverna, planerar, går på möten och så vidare vilket ökar vår stress”. 

  

Likaså menar Sofia att det förekommer både fördelar och nackdelar med yrket: “Jag ser den 

största fördelen med yrket i arbetet med människor och det man brinner för. Att få undervisa 

och lära ut för att bidra till ökade kunskaper hos någon annan, det anser jag är det bästa med 

arbetet. Nackdelar förekommer dock också och konflikter är en sådan nackdel. Oftast kan det 

uppstå konflikter mellan elever för att man kanske tänker olika och då måste jag som lärare 

gå emellan och se till så att eleverna löser det. Tyvärr så är våld inblandat flera gånger och 

det skulle jag nog påpeka som det negativa med yrket, att vi lärare får uppleva det”. 

  

Ytterligare en lärare, nämligen Henrik, delade med sig av sina åsikter: “Jag skulle säga att det 

jag ser som de största fördelarna är eleverna, det vill säga undervisningen och relationen 

däremellan samt relationen till mina arbetskamrater. Mina arbetskamrater är väldigt 

stöttande och vi har en teamkänsla, en gemenskap som är svår att finna. Om vi sedan går 
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vidare till det som är mindre trevligt skulle jag nog ta upp resurser. Vi har tyvärr ibland inte 

tillräckligt med resurser vilket belastar oss lärare och stressar oss mer än vad vi behöver”. 

 

Precis som ovanstående respondenter instämmer resterande gällande de fördelar som finns 

med yrket. Att lära ut till unga vuxna och verkligen skapa relationer med eleverna är den 

största fördelen. Kollegor är även en av fördelarna som resterande respondenter lägger extra 

tyngd på. Nackdelar med yrket anser resterande respondenter vara resurser, då majoriteten 

anser att det läggs för mycket ansvar på en lärare kontra den tid man har. Att bli stressad över 

arbetet är något som alla respondenter är bekanta vid.  

  

Vidare i intervjun ställdes frågan om belöning och hur prestandan hos de som anställda skulle 

se ut om ingen belöning skulle ges. Louise svarade på frågan såhär: “Precis som det 

förmodligen hade sett ut hos alla andra, sakta men säkert skulle prestandan sjunka”. 

  

Läraren Leif besvarar frågan på ett liknande sätt som Louise: “Om jag som lärare inte hade 

fått ta del av någon belöning, som ni nu nämner är pengar, ansvar och status, skulle 

förmodligen min prestanda påverkas negativt. Även om jag undervisar elever så vill jag som 

lärare belönas på något sätt, annars känns det väl som att jag bara står still och inte får 

chansen att utvecklas”. 

 

Om ingen belöning ges svarar resterande respondenter i klass med Leif och Louise. Belöning i 

form av lön påverkar prestandan, ifall denna belöning inte skulle ges skulle prestandan 

minska. Respondenterna menar att belöning i annan form än lön även är viktig för att man ska 

bli driven till det man gör. 

  

Avslutningsvis fick lärarna svara på en fråga som handlar om belöning som inte skulle tilltala 

de och hur denna skulle påverka deras vilja eller motivation till att arbeta. Britta gav oss detta 

svar på frågan: “Som lärare har man under många år arbetat med en låg lön men den har då 

inte varit en viktig faktor utan man har ändå brunnit för arbetet. Ju fler arbetsuppgifter som 

läggs på oss lärare, ju mer konflikter och våld som uppstår och ju mindre tid som läggs på 

ämnet, desto mer tröttnar man och det som inte var den viktigaste faktorn från början, vi kan 

ju ta lönen som vi nämnde i början, kan komma att bli det för att den måste kompensera upp 

för allt”. 

  

Olof menar enligt följande: “Jag tror absolut att det hade haft en påverkan på min vilja till att 

arbeta men ibland handlar det om att värdesätta andra saker och i detta fall skulle jag säga 

att det handlar om att sätta eleverna och kunskapen före en belöning som inte tilltalar mig. 

Att jag får undervisa och lära ut är en belöning i sig”. 

 

Belöningar som inte tilltalar respondenterna skulle påverka deras vilja att gå till jobbet på ett 

negativt sätt. Men de flesta av respondenterna förklarar att exempelvis låg lön är något som 

inte påverkar de så pass mycket att de skulle sluta med yrket. De förklarar vidare att 
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belöningen i form av att lära människor och få den relationen med elever som utvecklar sina 

kunskaper är något som väger över. Sedan är en låg lön inget som motiverar någon. Vissa av 

respondenterna anser även att en lön som inte tilltalar dem påverkar dem mycket, men istället 

för att ge upp med det man tycker om att arbeta med hade man försökt tills det hade tilltalat 

dem mer, och motiverat dem till att göra det dem brinner för.  

   4.8 Feedback 

Intervjuguiden inkluderade även frågor gällande feedback varav en av frågorna var ställd 

“Hur reagerar du på beröm?”. Henrik svarar: “Jag reagerar väl som alla andra antar jag, 

positivt. Beröm är en källa till självförtroende och får motorn att tuffa på ännu mer.” 

  

Vidare fortsätter Sofia med följande: “Jag blir glad och motiverad till att arbeta av beröm. 

Jag vill och drivs framåt till att försöka utvecklas mer på det plan som jag får beröm för, just 

för att jag känner att det ger något. Jag vill även tillägga att jag tycker det är viktigt att ge 

andra beröm när dem gör något bra för då skapar man automatiskt en bra stämning på 

arbetsplatsen.” 

  

Maria: “Jag blir såklart glad om någon uppmärksammar något som man gör på ett positivt 

sätt. Man känner att man gör något som är bra och det väcker motivation. Jag förstår att det 

alltid är kul att få beröm oavsett yrke, men att få beröm som lärare tror jag är något lite 

extra. Anledningen till det är för att skolan är ett väldigt utsatt område. Det pratas alltid om 

hur svenska elever bara får sämre och sämre resultat och skolan överlag får ofta dålig kritik. 

Egentligen är det inte lärarnas fel, men på något sätt tar man åt sig ändå, så när man då får 

beröm känns det lite extra kul.” 

 

Resterande respondenter, det vill säga Louise, Olof, Britta och Leif svarade ungefär på 

liknande sätt som ovanstående fast i andra ord. Leif tog upp samma sak som Maria, nämligen 

att det särskilt är av stor betydelse att få beröm när man arbetar inom läraryrket just för att det 

är ett så pass omtalat och utsatt yrke.  

  

Nästa fråga löd på följande vis: Hur upplever du att din motivation påverkas av positiv 

alternativt negativ feedback? Britta svarar: “Positiv feedback påverkar mig oerhört mycket, 

på ett bra sätt såklart. Man känner sig uppskattad, glad och blir motiverad till att fortsätta 

med det man gör. Negativ feedback är väl inte lika kul och få men å andra sidan kan det väl 

ha sina bra sidor också. Man kan väl ta åt sig för att försöka utvecklas till det bättre.” 

Liknande svar gav även Leif då han först nämner att positiv feedback påverkar han i en 

positiv riktning, för att sedan komma in på samma sak som Britta, att negativ feedback kanske 

inte är det roligaste men att det ger en typ av möjlighet till att utvecklas.   

 

Louise: “Av positiv feedback blir man mer driven och vill göra ännu bättre ifrån sig, man 

känner sig stolt och att man har lyckats. Det är viktigt att få höra ibland. Om jag får negativ 

feedback, eller ja, i och för sig beror det väl på hur den läggs fram, men rent generellt skulle 
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jag väl säga att får jag negativ feedback på något som jag gör, avstår jag helst från att göra 

det igen om jag skulle ställas framför det. Jag känner mig lite extra osäker i just det området 

och det kan ibland bidra till att man inte vill utföra eller slutföra en viss arbetsuppgift. 

Dessutom om man får det från en viss person hela tiden så kan det bidra till en irriterad och 

sämre social arbetsmiljö mellan mig och den personen, vilket även kan påverka personer i vår 

omgivning. Samtidigt som detta är ett scenario som skulle kunna ske, är det viktigt att kunna 

bortse från sånt här då man som lärare jobbar ganska tätt med varandra, så man får väl 

försöka se det som en lärdom istället.” 

 

Henrik är den respondent som ger liknande svar gällande den positiva feedbacken men som 

man kan se är ganska avvikande när det gäller hur han reagerar på en negativ feedback. Han 

säger följande: “Positiv feedback uppskattas alltid och det tror jag dom flesta tycker, oavsett 

om man jobbar som lärare eller inte. Motivationen påverkas positiv självklart. Man får det 

bekräftat för sig att man gör bra ifrån sig vilket leder till att man motiveras till att fortsätta 

och kanske till och med höja nivån lite till. På min arbetsplats brukar inte negativ feedback 

förekomma, men om jag skulle få det påverkar det inte mig så mycket. Jag är säker på mitt 

jobb, jag kan mina arbetsuppgifter, så jag skulle bara försöka att bevisa motsatsen. 

Motivationen i sig skulle inte påverkas negativt av den negativa feedbacken.” 

 

De återstående respondenterna Olof, Sofia och Maria tar upp ungefär samma saker som 

tidigare nämnda respondenter. De värderar positiv feedback väldigt mycket då de alla säger 

att det är något som motiverar dem samtidigt som de nämner att negativ feedback känns 

tråkigare och få och kanske inte är lika motivationsdrivande.  

 

Upplever du att du får ett erkännande för din prestation av dina chefer? Vad tycker du om det 

och hur påverkar det dig? Leif: “Till och från får jag det. Jag tycker det är ett bra sätt att 

motivera sina anställda, det får en att vara lojal och fortsätta kämpa på.” 

  

Sofia: “Ja det tycker jag att jag får, åtminstone ibland. Det är en slags bekräftelse och detta 

även från en erfaren person. Det får mig att tänka att jag har förstått saker och ting rätt, att 

jag har den kunskap som krävs. Mitt självförtroende stärks i arbetet och det får mig mer 

motiverad till att fortsätta prestera och arbeta.” 

 

Resten av de lärare som vi intervjuade utvecklade inte svaret på denna fråga speciellt mycket. 

De nämnde endast att de kan uppleva att de får det ibland och detta jämfördes även med 

föregående fråga, nämligen hur den positiva feedbacken påverkar.  

  

Hur har dina erfarenheter utvecklats under din tid som anställd i branschen och får du 

återkoppling på detta av din chef eller kollegor? Olof: “Jag har lärt mig att handskas med 

saker som jag inte kunde från början. Exempelvis pedagogiska frågor och undervisning. Jag 

har fått återkoppling på det. Jag får ofta höra att jag är bra med elever och föräldrar. Många 
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elever önskar att dom får ha mig som lärare. Det återkopplas från chefen och när jag får 

höra det ger det extra energi.” 

  

Britta: “Mina erfarenheter har självklart utvecklats, jag har ju trots allt jobbat som lärare i 

15 år nu. Sedan jag började i yrket och var ny kan jag väl säga att jag har lärt mig mer om 

själva yrket. Jag har utvecklats och fått mer kunskap inom mina ämnen. Jag har även fått 

mycket förståelse för att ingen elev är den andre lik, vilket är viktigt att man som lärare 

förstår. Om jag har fått återkoppling på detta är väl en annan femma. Just på min arbetsplats 

tycker jag att återkopplingen är relativt tunn. Jag skulle önska att både kollegor och 

arbetsgivare blir bättre på detta. Det är trots allt något som pushar en vidare i arbetet när 

man får höra att man utvecklas och blivit bättre på något som man brinner för.” 

 

Mer eller mindre tycker alla kvarstående respondenter, oavsett om de varit anställda en 

kortare tid eller om de varit anställda en längre tid, att dess erfarenhet har utvecklats med 

tiden. Maria tar upp att ingen dag är den andra lik och att det kan komma upp saker som man 

aldrig tidigare varit med om vilket automatiskt gör att man utvecklas och får nya breda 

kunskaper inom yrket. Det handlar alltså inte endast om själva utvecklingen i ämnena som de 

undervisar inom utan som lärare i helhet. Fortsättningsvis håller alla lärare med om att dom 

får återkoppling på dess utveckling om det är något som märks.  

 

   4.9 Arbetsmiljö 

En viktig faktor för att trivas på sin arbetsplats är arbetsmiljön, och detta sett ur både det 

sociala och ergonomiska perspektivet. Första frågan som vi valde att ställa här var en ren 

generell frågeställning som lyder följande: Vad innebär en bra arbetsmiljö för dig, sett ur ett 

socialt och ergonomiskt perspektiv? 

 

Denna fråga svarade samtliga respondenter väldigt lika på. Det var ganska givet hur en bra 

social- och ergonomisk arbetsmiljö ska se ut för dem och det var ingen av respondenterna som 

gav ett avvikande. Några få ord som sammanfattade vad de kom fram till var att en bra social 

arbetsmiljö skapades utifrån goda kollegor och rektorer/-chefer samt bra relation med elever 

och föräldrar. Den ergonomiska arbetsmiljön skulle innefatta hälsosam miljö, det vill säga bra 

luft och ventilation i klassrum, ergonomiska stolar för både elever och lärare, Henrik tog även 

upp betydelsen av ljuddämpande material i klassrum. Louise och Leifs citeras nedan då de 

beskriv deras syn på en bra arbetsmiljö väldigt utförligt.  

 

Respondenten Louise svarar på följande vis: 

Socialt: “För att det ska vara en bra social arbetsmiljö i det stora hela för mig och i mitt 

arbete spelar många olika faktorer in. Det är viktigt att vi har elever som fungerar socialt, att 

vi har god kontakt med eleverna och det är även angeläget att kontakten med deras föräldrar 

fungerar som den ska. Funkar dessa båda delar bidrar det till att vi kan driva och påverka 

eleverna i rätt riktning. Kollar man internt i själva skolan är det för mig viktigt att ha kollegor 
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som man kan samarbeta med, samarbete är jätteviktigt. Att kunna resonera om olika saker 

som ämnen och planering och kunna skratta och skoja med men även stötta varandra och 

vara professionella när det krävs.” 

 

Ergonomiskt: “Att vi har dom tekniska verktyg som vi behöver och att dom fungerar för att vi 

ska kunna sköta våra arbetsuppgifter på bästa sätt. Det är dock inte så vanligt eftersom 

skolan är lite eftersatt om man får säga så. Det är inte ofta man ser nytt material på skolor. 

På vår skola är det gamla stolar, skrivbordsstolar och skrivbord och det är sällan vi får något 

nytt och vi måste därför använda gammalt. Skolorna är oftast gamla, ventilationen är 

undermålig, antingen fungerar den inte eller så är den inte rengjord. Sommartid kan värme 

uppstiga till 35 grader i klassrum där elever och lärare förväntas göra ett bra jobb. Detta är 

under all kritik.” 

  

Respondent Leif beskriver en bra social och ergonomisk arbetsmiljö på följande sätt: 

“Att man hälsar på varandra när man kommer till jobbet är viktigt. Att få kunna vara sig 

själv. Att kunna fråga sina arbetskollegor om vad som helst utan att behöva känna sig dum, 

liksom att det ska vara självklart att ingen fråga är en dum fråga. Man ska heller inte prata 

bakom ryggen på varandra på arbetsplatsen för det medför inget annat än en dålig stämning. 

Andra saker såsom trevliga elever, föräldrar och kollegor är också viktigt. Chefen har också 

en stor inverkan. En chef som bidrar med glädje och trygghet kan få en hel personal att 

trivas. En bra ergonomisk miljö är givet för att en arbetsplats ska funka. Om det ergonomiska 

på arbetsplatsen inte funkar kan det leda till upprepande sjukskrivningar. För att kunna göra 

ett bra jobb krävs bra ergonomiska resurser.” 

  

Andra frågan som ställdes till våra respondenter var om deras motivation för att arbeta 

påverkades av deras arbetsmiljö och i sådant fall hur. Likt svaren på den ovanstående 

frågeställningen resulterade det även i samtyckande svar på denna fråga. Samtliga 

respondenter var överens om att arbetsmiljön spelar jättestor roll för motivationen i arbetet. 

Om de faktorer som de nämnde för hur en bra arbetsmiljö ska se ut förekommer så påverkas 

motivationen positivt till skillnad om dessa faktorer inte uppfylls.  

 

Såhär svarade Sofia: “Arbetsmiljön påverkar definitivt min motivation för att arbeta. Speciellt 

när de gäller luften och ventilationen, för att inte glömma den halvt fungerande tekniska 

utrustning som sällan byts ut på skolan jag jobbar på. Det är inte så motiverande att gå till 

jobbet när man vet att jag tillsammans med 20 elever ska sitta och svettas i ett klassrum en 

varm sommardag för ventilationen och luften inte fungerar som den ska. Hade jag haft en bra 

luft och ventilation kan jag prestera mycket bättre för att energin går åt annat än att försöka 

hitta luft.” 

  

Vidare svarar respondenten Henrik på frågan såhär: “För min del är arbetsmiljön jätteviktig 

och påverkar min motivation till att gå till jobbet väldigt mycket. Miljön och kollegor är det 

som gör att jobbet är värt att gå till, speciellt i mitt yrke, läraryrket. Detta för att det många 

gånger är tufft, det händer väldigt mycket i en skolmiljö och därmed är det väldigt viktigt att 
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känna att man har bra kollegor att diskutera och dela detta med. Samma sak gäller själva 

miljön i sig. Vi skriver, planerar, rättar prov och skriver omdömen hela dagarna och då vill 

man så goda villkor som möjligt för att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt. Detsamma gäller 

klassrummen. Det bör vara varmt när det ska vara varmt och kallt när det ska vara kallt. 

Detta märker vi många gånger spelar stor roll för elevers koncentration. Även om det är en 

god klassrumsmiljö generellt, det vill säga bra bänkar, ljus, blir dels eleverna lugnare och det 

underlättar vårt arbete. Även att det finns goda hjälpmedel som underlättar undervisningen 

som vi bedriver.” 

  

Vidare är stress och arbetsbelastning av betydelse att undersöka under rubriken arbetsmiljö. 

Vi frågade därför respondenterna hur de ser på dessa faktorer på deras arbetsplats och i yrket. 

På den här frågan svarade mer eller mindre alla respondenter samma sak trots att spannet är 

väldigt brett mellan den respondent som varit med i branschen kortast tid i förhållande till den 

respondent som varit med längst tid. De är överens om att läraryrket är ett stressigt yrke 

överlag. De upplever miljön som väldigt stressig vilket de ger exempel på allt från miljön i 

klassrummen till dess att de sedan ska rätta på sitt kontor. Respondenterna tar även upp att det 

är mycket att hålla koll på och att arbetet kräver ett väldigt stort ansvar. Det är bland annat 

kombinationen av detta som skapar arbetsbelastningen på arbetet. Nedanstående har vi valt ut 

svar från respondenterna Maria och Olof som ger en inblick på hur just de ser på det.  

 

Maria svarade följande på frågorna: ”Jag upplever faktorn stress som otroligt hög och den 

påverkar mig och min motivation mycket negativt. Jag får lätt återkommande infektioner, 

eksem och stressutslag har jag fått många gånger, jag känner mig ofta väldigt trött, utmattad 

och ångestladdad. Vi har även en enormt hög arbetsbelastning. Vi har otroligt mycket 

administrativa uppgifter, mycket kontakt med föräldrar till eleverna och även delaktiga i det 

vi tycker tillfalla elevhälsans arbetsuppgifter. Detta är några av få exempel.” 

  

Vidare nämner Olof sin uppfattning om stress och arbetsbelastning: “Jag anser att läraryrket 

är ganska stressigt och har hög arbetsbelastning, Ja. Vissa perioder är värre än andra, 

exempelvis när vi ska sätta betyg och skriva omdömen i sommar- och vintertider.  Det är 

mycket jobb utanför arbetstiden, exempelvis på helger och på lov behöver vi jobba. 

Arbetsbelastningen blir automatiskt hög då vi inte får någon exempelvis planerings-eller 

rättningstid. Vi ska hinna ta tag i olika samtala med föräldrar, prata med elever, skicka mail 

och mycket mer på arbetstid som inte finns och som vi får trolla fram själva.” 
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   5. Analys  
 

Framställandet av detta analyskapitel går ut på att se likheter och olikheter mellan 

respondenternas svar på intervjufrågorna som ställts, i förhållande till de centrala 

komponenterna som tas upp i den teoretiska referensramen.  

 

 

   5.1 Arbetsmotivation  

Samtliga respondenter som deltog i studien påpekade att motivation för de hör ihop med 

begreppet drivkraft. Respondenterna menar att drivkraften bidrar till att människor upplever 

en glädje och att den även för de framåt i arbetet för att uppnå mål. Forskarna Ryan och Deci 

(2000) menar att motivation innebär att individen påverkas av bakomliggande faktorer som 

får individen att agera. Vidare menar forskarna Latham och Pinder (2004) att motivation är 

krafter, både inom en individ och runt omkring, som påverkar individen till att uppträda på ett 

speciellt sätt. Därmed innebär det att motivation är en drivkraft, en bakomliggande orsak, som 

får en individ att handla på ett specifikt sätt för att uppnå resultat.  

 

Samtliga lärare som deltog i intervjun visar på en hög motivation till att prestera, i och med att 

det är flera faktorer som får de att fortsätta arbeta. Respondenternas svar visar på att det 

förekommer en ökad prestation hos lärare vid undervisning, i och med att den får lärarna att 

uppleva glädje, vilket enligt forskarna Ryan och Deci (2000) tyder på en upplevd inre 

motivation hos individerna. Ryan och Deci (2000) menar att den inre motivationen hos 

individer uppkommer av det att en individ utför en handling för att det är givande, vilket 

påverkar den egna tillfredsställelsen och bidrar till glädje. Lärarna betonar även ytterligare 

faktorer som bidrar till ökad motivation, vilka är elever och kollegor. Asproni (2004) menar 

att elever och kollegor ses som en yttre motivation eftersom de finns i individens omgivning. 

Samtliga respondenter upplever att en god kommunikation och kontakt med sina kollegor 

bidrar till ökad motivation. Kollegorna på arbetsplatsen får respondenterna att fortsätta arbeta 

och kämpa på genom att visa på ett gott samarbete och god gemenskap. Den goda relationen 

till kollegor bidrar till uppfyllelse av behovet tillhörighet hos individer, som enligt Wilson och 

Brookfield (2009) handlar om att uppleva nära relationer och sammanhållning i en grupp.  

  

Lärarna ansåg även att eleverna på skolan är en viktig och påverkande faktor till en ökad 

motivation, vilket bidrar till en yttre motivation hos lärare. Elevernas ökade kunskaper och 

utveckling bidrar till att lärare motiveras till att fortsätta undervisa. Samtliga lärare ansåg att 

de finner en glädje och inspiration i att undervisa elever, eftersom de får följa deras framgång 

och utveckling. Ryan och Deci (2000) menar att glädje och inspiration hos en individ visar på 

en ökad inre motivation som får en person att fortsätta prestera i sitt arbete. Alltså har elever 

en väldigt stor påverkan på lärare eftersom de är anledningen till att individer väljer att arbeta 

som lärare och fortsätta lära ut.  
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Elevers utveckling bidrar till ökad motivation för lärare men dessutom menar lärare att 

personlig utveckling och utbildningar inom organisationen bidrar till en ökad motivation och 

vilja till att fortsätta prestera. Asproni (2004) förklarar att individens inre motivation påverkas 

av utvecklingar och prestation. Lärares utveckling vid ökad prestation och utbildningar som 

bidrar till ökade kompetenser får dem att motiveras eftersom de kan förmedla detta vidare till 

sina elever.  

 

Lärare påverkas mycket av kollegor och elever men dessutom är lönen en viktig del för 

respondenterna. En dålig lön i förhållande till utbildningens längd på fem år bidrar till en 

sämre prestation i arbetet eftersom läraren inte känner sig motiverad till att fortsätta arbeta. I 

och med att lärare får ta emot fler arbetsuppgifter vill de även få den lön de förtjänar. Lin 

(2007) menar att lön har en påverkan på den yttre motivationen, i och med att individen 

påverkas av målstyrda skäl, nämligen belöningar. Därmed skulle en ökad lön i och med den 

höga arbetsbelastningen motivera lärare till att arbeta och prestera bättre, eftersom de 

upplever att de får den lön de förtjänar i förhållande till det arbete de lägger ner.  

    

   5.2 Behov  

Tillfredsställande av behov kan ske på flera olika sätt och ha olika orsaker. Respondenterna 

anser lön vara ett behov som motiverar till att prestera mycket bättre i sitt arbete. Kanfer 

(1991) beskriver att vikten av behov kan påverka variationen i människors beteende, vilket 

stämmer överens med vad flera av respondenterna beskriver i frågan om lön, eftersom de 

anser att de kommer prestera sämre om behovet om lön inte tillfredsställer dem tillräckligt. 

Eftersom att flertalet respondenter givit en likartad syn på lönefrågan kan man se att Maslows 

teori kan kopplas samman, eftersom Maslows syfte var att försöka förstå varför människor 

handlar som de gör. I detta fall kan man se att lärarna hade presterat annorlunda ifall behoven 

gällande lön inte hade varit tillräckliga för att tillfredsställa de anställda. Ahl (2004) beskriver 

Maslows teori på så sätt att människor beter sig på ett visst sätt för att människans behov styrs 

inifrån, där de fysiologiska behoven är något som är grundläggande för individer. Då lärare 

studerat i fem år och presterar i arbetet är lönen något som blir till vad Maslow kallar för 

individens självförverkligande. Detta uppstår när de grundläggande behoven uppnåtts.  

 

Utveckling hos individer definierar Herzberg som ett behov i sin tvåfaktorsteori (Latham och 

Pinder 2004), respondenterna anser att det ofta handlar om att ta egna initiativ för att kunna 

utvecklas inom yrket. Hedegaard (2018) nämner även att utveckling handlar om att avancera 

sig i organisationen där man kan använda sig av nya tekniker och se arbetet utifrån ett annat 

perspektiv. Att få ta klivet uppåt i skolan som organisation beskriver de som något som kräver 

mer tid och resurser, men även något som är svårt eftersom man måste ersätta en tidigare 

befintlig anställd på de andra tjänsterna som finns i skolan. Hierarkin inom skolan är svår att 

bestiga, och möjligheterna till att bestiga den är svår. Respondenterna beskriver dessutom att 

det egna ansvaret till kompetensutveckling är något som inte gynnar dem då detta går ut över 

deras arbetstid. Deci (1975) poängterar att kompetens och autonomi är motiv som påverkar 

individens beteende och driv till att söka behov.  
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   5.3 Autonomi  

Samtliga respondenter i studien anser att påverkan i en organisation är viktigt och menar att 

de har en del att säga till om när det gäller sina arbetsuppgifter och undervisning. Detta 

innebär att behovet autonomi tillfredsställs hos de intervjuade lärarna, vilket även innebär att 

organisationen, i detta fall skolan, arbetar för att stödja de anställdas behov. Utifrån de 

genomförda intervjuerna är det viktigt för lärarna med påverkan för att organisationen ska 

fungera och för att de vet bäst, eftersom det är de som har en bättre relation till eleverna och 

ser det som händer under vardagarna. Gagné och Deci (2005) menar att påverkan är en del av 

behovet autonomi och är det uppfyllt så leder det till en ökad tillfredsställelse hos individen, 

eftersom lärarna får ta initiativ och påverka så att det blir som de vill. Lärares initiativ 

påverkar organisationen i form av ökad gemenskap och effektiv prestation (Ibid 2005).  

 

Påverkan i en organisation kan kopplas ihop med beslutsfattande. Eftersom skolan är en 

hektisk plats sker det jämt saker runt lärarna som måste lösas. Besluten som tas av lärare 

handlar oftast om det som påverkar just lärarna själva och eleverna, beslut kring 

organisationen i sin helhet tas dock av cheferna på skolan. På så vis uppfylls likaså individens 

autonoma behov vid beslutsfattandet och friheten som de upplever av att bestämma, vilket 

lärarna anser vara viktigt för att de ska utvecklas i sin roll. Ryan och Deci (2000) och Kessler 

(2013) menar att lärarnas möjligheter till att ta beslut och vara självständiga visar på ett stöd 

för uppfyllandet av behovet autonomi. Att detta uppfylls leder enligt lärarna till en ökad 

motivation för dem, vilket stärks av forskarna Niemiec och Ryan (2009), som menar att 

autonomi i form av självständighet och möjligheten till beslutsfattande leder till ökad inre 

motivation och ansträngning hos anställda inom organisationen.  

 

Beslutsfattande och påverkan i en organisation är viktigt, både för den anställda, genom ökat 

initiativ, samt organisationen, genom bidrag till positiva förändringar. Ett beslutsfattande och 

möjligheter till påverkan medför ansvar. Samtliga respondenter konstaterar att ansvar är 

viktigt, speciellt i deras yrke som lärare, där det största ansvaret ligger i att undervisa eleverna 

och bidra till ökad kunskap. Att individerna kan ta ansvar innebär att de är självständiga i sitt 

arbete, vilket forskarna Wilson och Brookfield (2009) menar är det autonomi handlar om. 

Lärare påverkas av ansvar och självständighet i arbetet, vilket anses bidra till en ökad 

personlig utveckling. Forskarna Ryan och Deci (2000) menar att autonomi bidrar till 

utveckling för individen, både socialt och personligt.  

 

   5.4 Kompetens  

Att besitta kompetens är viktigt av högsta grad när det gäller läraryrket, detta eftersom 

kompetensen som läraren har, ska överföras på andra individer. Samtliga respondenter anser 

sig besitta goda kunskaper i det ämnesområde dem undervisar i, vilket de menar bidrar till 

ökade kunskaper hos eleverna. Dock ser lärares erfarenheter olika ut beroende på händelser 

som inträffat på arbetsplatsen och antalet år som undervisande lärare. Weinstein och Ryan 

(2010) förklarar att en individ som besitter kompetens och har en lång erfarenhet av arbetet 

påverkar andra individer positivt. I och med att lärare anser sig besitta goda kompetenser i det 
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område de undervisar, påverkar de eleverna positivt eftersom de kan lära ut och bidra till 

ökade kunskaper. Att elevernas kunskaper ökar får dem undervisande lärarna att uppleva 

glädje i och med att de lyckas nå ut till eleverna. Ryan och Deci (2000) menar att glädje som 

uppstår hos individer innebär att de upplever en inre motivation till att fortsätta arbeta, vilket i 

lärarnas fall innebär att de fortsätter undervisa för att de finner det av intresse och för att de 

upplever en glädje i att bidra till elevernas utveckling.  

 

Precis som lärarnas kompetens bidrar till elevers utveckling och ökade kunskaper, bidrar den 

även till effektivitet i arbetet. Samtliga respondenter påpekar betydelsen av tidigare 

erfarenheter och kunskaper kring arbetsuppgifter. Lärarna anser att sådana arbetsuppgifter 

som de redan besitter kunskaper i, går mycket snabbare att lösa, i jämförelse med 

arbetsuppgifter som inte är inom det område individerna har tidigare erfarenheter i, vilket inte 

bidrar till en effektiv produktion. Weinstein och Ryan (2010) menar att kompetensen som 

finns hos anställda i en organisation ökar effektiviteten och bidrar till en ökad produktion eller 

resultat. Alltså innebär det att lärares goda kompetenser i arbetet bidrar till att ett större och 

bättre arbete utförs på arbetsplatsen.  

 

   5.5 Tillhörighet  

Tillhörigheten inom läraryrket är något som samtliga respondenter anser vara det som får dem 

att trivas på arbetsplatsen. Respondenterna menar att det råder ett gott arbetsklimat på 

arbetsplatsen och att känslan av en samhörighet och en god relation till anställda, både chefer 

och kollegor, ökar deras motivation till att fortsätta arbeta och visa på goda prestationer. 

Weinstein och Ryan (2010) samt Gagné och Deci (2005) påpekar vikten av arbetsklimat på 

arbetsplatsen och tillhörighet hos en individ. Forskarna menar att behovet tillhörighet 

tillfredsställs hos en individ när hen upplever ett gott arbetsklimat, och i synnerhet närhet och 

goda relationer till andra, vilket uppfylls hos majoriteten av respondenterna eftersom de anser 

sig ha en god relation till anställda och att det faktiskt påverkar deras motivation positivt.   

I och med att det finns en god relation mellan anställda, bidrar en kollegas inställning till att 

en annan individ internaliserar inställningen och därmed påverkas individen i form av ökad 

motivation. Forskarna Gagné och Deci (2005) samt Ryan och Deci (2000) menar att när en 

individ upplever en tillhörighet tar hen till sig omgivningens inställningar, vilket i detta fall är 

kollegornas inställning, och därmed ökar motivationen eftersom ett behov hos individen 

uppfylls.  

 

Individens upplevelse av ökad tillhörighet och gemenskap till kollegor innebär enligt 

respondenterna en ökad motivation. En av respondenterna menar att relationen till chefen inte 

är så bra, vilket resulterar i att motivationen inte ökar och prestationen inte ser lika stark ut 

som vid en god relation. Alltså innebär det att relationer i en organisation är viktigt för 

individer, eftersom det får de att fortsätta kämpa och prestera för att lyckas i arbetet.  
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   5.6 Värderingar 

Respondenterna fick i intervjuerna svara på frågor gällande läraryrkets status utifrån 

omgivningen och de själva. Respondenterna upplever att yrkets status värderas lågt, men 

anser att det är människor som inte jobbar inom kretsen som inte har förståelse för hur mycket 

tid lärare lägger ner på sitt arbete. Respondenternas upplevelse gällande yrkets status kan 

jämföras med Nelson et al. (1995) som beaktar värderingar som den anställde och de 

belöningar som ges ut. Forskarna fortsätter beskriva att det är den enskilde individen som 

värdesätter diverse faktorer som påverkar motivation och prestation i arbetet. Statusen inom 

läraryrket ser dock annorlunda ut i den inre cirkeln som arbetar inom skolan förstår hur 

mycket arbete det krävs av lärare. Lärare som arbetat inom skolan under en längre period 

beskriver att yrket hade väldigt hög status förr vid ansökningar till universitetet. Detta kan 

vara en av anledningarna till att lärare och anställda inom skolan anser att yrket är viktigt. 

Lundström (1996) beskriver att värderingar hos anställda kan variera beroende på ålder och 

civilstånd, men även att belöningen skall vara eftertraktad och motivera den som är anställd 

till att prestera på arbetsplatsen. Status är en form av belöning även om yrket inte värderas 

högt statusmässigt.  

 

I och med att statusen på läraryrket uppfattas olika beroende på individ, kan det antas att både 

fördelar och nackdelar förekommer i yrket. Samtliga respondenter är överens om att 

utveckling hos elever och dess undervisning är det som får dem att motiveras i sitt arbete. 

Locke och Henne (1986) beskriver att värderingar är något som värvas genom erfarenheter. 

Lärare upplever en trivsel och en drivkraft vid arbetet med undervisning och ökad utveckling 

hos ungdomar. Locke och Henne (1986) förklarar att upplevelsen hos individer uppstår av 

erfarenheter och utvecklas genom åren, vilket innebär att det inte är medfött hos individen. 

Arbetskamraternas påverkan på respondenterna tycke för yrket är också avgörande, eftersom 

värderingar enligt Latham och Pinder (2004) ses som något undermedvetet, kan trivsel på 

arbetsplatsen vara något som lärare värderar. Kramer och Schamalenberg (2012) beskriver 

arbetsmiljön som den yttersta faktorn till individens tillfredsställelse och prestation. Detta är 

något som visas då i fråga om fördelar med yrket nämndes omgivningen som något högt 

värderat bland samtliga respondenter. Arbetsförhållanden är något som Hedegaard (2018) 

beskriver i fråga om en bra arbetsmiljö. Detta är något som respondenterna yttrat sig om, då 

kollegorna och chefer ofta är avgörande för trivsel på arbetsplatser. 

 

De nackdelar som respondenterna nämnt är brist på resurser och konflikter mellan elever. 

Nackdelarna är värderingar som värvas genom erfarenheter då man måste uppleva 

situationerna för att kunna värdera det som en nackdel, vilket stämmer överens med Locke & 

Henne (1986) perspektiv gällande värvande av värderingar.  

  

  5.7 Feedback  

Forskarna Ashford och Black (1996) menar att individer som aktivt söker och-/eller blir 

tilldelade feedback kommer att tillföra och motiveras mer till arbetet. Samtliga respondenter i 

studien anser att feedback och beröm av kollegor samt chefer är en faktor som leder till ökad 

motivation och glädje till att fortsätta prestera i arbetet och ses som en bekräftelse på att 
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arbetet är rätt och att arbetet ska fortsätta i samma riktning. Ashford och Black (1996) 

förklarar att feedback får en anställd att veta hur personen i fråga ska förhålla sig till sitt 

arbete för att uppnå bästa möjliga belöning. Därmed innebär en återkoppling och feedback 

från kollegor och chefer i organisationen att individer fortsätter arbeta och prestera för att göra 

bra ifrån sig.  

 

Feedback från anställda i en organisation bidrar enligt respondenterna till att de motiveras, 

eftersom de får ett erkännande eller bekräftelse på att deras arbete är bra, vilket bidrar till att 

individens självförtroende ökar. Porter et al. (2003) menar att självförtroende hos en individ 

kan jämföras med hens självförmåga. Enligt Brown et al. (2001) använder individer med en 

hög självförmåga feedback som ett instrument för att öka motivationen. Respondenterna 

nämner att genom beröm, vilken är en sorts positiv feedback, kommer självförtroendet att 

öka. Brown et.al (2001) menar att en individ redan bör ha ett högt självförtroende för att 

kunna använda feedback som en motivationsfaktor, medan lärarnas resonemang tyder på att 

individen istället får ett högt självförtroende genom feedback. Med andra ord ser forskarna 

och lärare olika på saken. Av denna information kan man fundera på vad som egentligen är 

rätt och vad som är fel. Inget av resonemangen bör nödvändigtvis vara “fel”, utan det kanske 

bara handlar om att ett alternativ passar en individ bättre än ett annat.  

 

Individen i organisationen kan uppleva både positiv och negativ feedback, vilket påverkar 

hens beteende och motivation på olika sätt. Burgers et al. (2015) uppmärksammar 

tillfredsställelsen av kompetens och autonomi när man pratar om positiv feedback, vilket 

forskarna menar kommer leda till en ökad arbetsmotivation. I arbetet som lärare påpekas 

vikten av positiv feedback, som ges av chefer och kollegor, och att det bidrar till en 

bekräftelse, utveckling i arbetet samt en ökad arbetsmotivation. I och med utvecklingen i 

arbetet utvidgas lärares kompetens och upplevelser av att arbetet går bra och i rätt riktning 

uppstår. Burgers et al. (2015) nämner också den negativa feedbackens påverkan och menar att 

vanligtvis påverkar negativ feedback motivationen i sämre riktning, men att det kan ske med 

undantag och detta beroende på hur man som mottagare tolkar återkopplingen och hur man 

som kollega eller chef framför feedbacken. Lärare reagerar negativt och i vissa fall positivt på 

den negativa feedbacken, beroende på hur återkopplingen läggs fram. Alltså innebär det att 

individen upplever att den positiva feedbacken endast bidrar till ökad motivation medan den 

negativa feedbacken kan bidra både till en ökad men likaså försämrad motivation.  

 

Som tidigare nämnt i den teoretiska referensramen gjorde forskarna Van Dijk och Kluger 

(2010) ett experiment som visade på att det finns två typer av individer, antingen individer 

som är “promotion-focused”, eller som är “prevention-focused”. Lärare som deltog i studien 

menar att den positiva feedbacken skulle påverka dem bra medan den negativa feedbacken 

hade påverkat dem negativt. Detta kännetecknar individer som är “promotion-focused”. Det 

visar sig även att individer går under “prevention-focused” eftersom den negativa feedbacken 

inte påverkar motivationen negativt utan bidrar till att individen motbevisar personen som gav 

en negativ återkoppling, eftersom individen har tidigare kompetenser i arbetet. Därmed 
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innebär det att individer vid positiv och negativ feedback visar sig vara promotion-focused i 

de flesta fall, men att individer även kan tolkas som prevention-focused.  

   

   5.8 Arbetsmiljö  

Samtliga respondenter som deltog i studien diskuterade både fördelar och nackdelar med den 

sociala och ergonomiska miljön på arbetsplatsen. Alla respondenter var enade och ansåg 

samarbete och lojalitet vara viktigt i en social arbetsmiljö för att uppleva ökad motivation. Det 

ergonomiska perspektivet var också av stor betydelse för individerna där det framkom att en 

fungerande ergonomisk arbetsmiljö på arbetsplatsen bör vara ett krav för att individen ska 

utföra ett bra arbete. Kramer och Schmalenberg (2012), Porter och Lawler (1968), Latham 

och Pinder (2004) samt Frese (2001) menar att det är en förutsättning att arbetsmiljön ska 

fungera som den ska för att de anställda ska kunna fortsätta motiveras till att jobba. 

Fortsättningsvis ansågs luft och ventilation på skolan vara ett stort problem för lärare. 

Hedegaard (2018) menar att en ren luft och god ventilation är två faktorer som förklarar hur 

en arbetsmiljö ska se ut. De dåliga förutsättningarna, nämligen luft och ventilation, innebär en 

sämre energi, koncentration och arbetsro, både för lärare och elever. Porter och Lawler (1968) 

påpekar att en bra arbetsmiljö effektiviserar arbetet. En individ som inte får ta del av 

luftkonditionering och ett bra ventilationssystem kan därmed omöjligt effektivisera sitt arbete, 

vilket gör att utveckling och motivation hos individen påverkas negativt samtidigt som lärarna 

inte når ett resultat i sitt arbete.  

 

Att arbetsmiljö på en arbetsplats har stor påverkan på individen kan förklaras på flera olika 

sätt och delas in i flertalet kategorier, där det antas att den största faktorn är stress. Att stress 

finns inom läraryrket är bekräftat av respondenterna efter utförda intervjuer och detta har en 

stor påverkan för definitionen av en bra arbetsmiljö. Enligt forskarna Guglielmi och Tatrow 

(1998) uppkommer stressen genom olika faktorer, vilken arbetsbelastning är en av dem. 

Lärare klagar på att det tillfaller dem nya arbetsuppgifter hela tiden som dem egentligen inte 

ska ha eftersom det inte tillhör deras område. Vidare tas det upp att arbetsbelastning blir hög i 

och med tilldelade arbetsuppgifter och tidsbrist, vilket leder till en omotiverad individ. Stress 

som lärare upplever på arbetsplatsen kan vidare leda till utbrändhet och en personal som 

avviker från arbetet.  

 

Stress uppstår av flera olika faktorer och samtliga respondenter nämner att med tanke på att 

dem blir tilldelade irrelevanta uppgifter för deras arbete som egentligen skulle kunna slås ut 

på fler anställda så att var och en får mindre att göra är bristen på resurser. I detta fall är det 

bristen på lärare som nämligen lärare, ett problem och en faktor till att stress uppstår. 

Guglielmi och Tatrow (1998) nämner att bristen på resurser i en organisation är en av de 

större faktorerna till att stress är vanligt förekommande. Alltså innebär det att lärare påverkas 

mycket av stress på arbetsplatsen och blir motiverade när det är en bra arbetsmiljö på 

arbetsplatsen som motverkar stress och utbrändhet.  
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   6. Slutsats  
Syftet med denna uppsats var att undersöka vad verksamma legitimerade lärare motiveras av i 

sitt arbete för att skapa förståelse för motivationsfaktorer från individens perspektiv. 

Utgångspunkten i studien har legat i begreppen motivation och arbetsmotivation följt av 

tillhörande komponenter, vilka är behov, autonomi, kompetens, tillhörighet, värderingar, 

feedback och arbetsmiljö. I studien har det framkommit att vissa komponenter är mer 

relevanta och viktiga som motivationsfaktorer än andra med stöd från både tidigare forskning, 

litteratur samt insamlad information från utbildade erfarna lärare. 

 

Den första lärdomen som vi fick ta del av och kan konstatera stämmer efter utförandet av 

denna studie är att en komponent som spelar roll för lärares motivation i arbetslivet är 

feedback. Tidigare forskning menar att förändringar sker ständigt och att bevarandet av 

anställda är av stor betydelse för organisationens överlevnad och att chefer inte klarar sig på 

egen hand. Därmed måste chefer och annan personal i organisationen bidra till att anställda 

väljer att stanna kvar och fortsätta arbeta på arbetsplatsen. Datainsamlingen som gjorts i 

studien visar på att feedback av chefer och kollegor frambringar positivitet och en vilja att 

drivas framåt i arbetet. Den uppskattas på ett sätt som i sin tur leder till motivation hos lärare.  

 

En annan sak som kan konstateras är bristen på lärare vilket tas upp tydligt i början av denna 

studie. Efter att undersökningen genomfördes fick vi bekräftat för oss att detta stämmer. I och 

med den ökade bristen på lärare kan slutsatsen dras att de anställda på skolan får ta på sig fler 

arbetsuppgifter än vad de är kapabla till, vilket orsakar stress och arbetsbelastning. Den ökade 

stressen och arbetsbelastningen får lärare att bli mindre motiverade till att arbeta och lärare 

väljer att avstå från att arbeta på samma arbetsplats.  

 

Ytterligare en slutsats att dra är att motivationen hos den enskilda individen påverkas av 

behovet autonomi. Påverkan och beslutsfattande är något som respondenterna pratar mycket 

om och sätter värde i. Både utifrån tidigare forskning och den undersökning som genomförts i 

denna studie diskuteras värdet av att kunna utvecklas och få ta mer ansvar på arbetsplatsen. 

Att få ta mer ansvar leder till utveckling och utveckling leder till att få kunna jobba mer 

individuellt för att individen har den kompetens som krävs, vilket uppfyller behovet 

autonomi. Detta bekräftar betydelsen som komponenten autonomi har för påverkan av 

motivationen på den enskilda individen.  

 

En företeelse som vi uppmärksammade och fann intressant är huruvida viss tidigare forskning 

påvisar att lön har stor påverkan på motivationen hos individen medan andra forskare 

förklarar att lönen inte är en viktig motivationsfaktor för att individen ska prestera bättre i 

arbetet. De forskare som inte tror att lönen har lika stor betydelse för motivationen i 

arbetslivet, tror istället att det är själva intresset som individen har för arbetet som spelar roll. 

Tolkningen som vi har gjort utifrån vår datainsamling från intervjuerna är att individens 

intresse för arbetet har en stor påverkan på motivationen till att fortsätta arbeta och undervisa 

på skolan, men dock tar det inte ifrån intresset i att få en bra ekonomisk belöning. Enligt 
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studien har det framkommit att det är av värde för individen att få lön för det arbete de lägger 

ner, vilket gör motivationsfaktorn lön viktig, i och med att lärare har en lång utbildning och 

får ta på sig arbetsuppgifter som de inte har varken tidigare eller utbildade kompetenser i.  

    

   6.1 Vidare forskning  

Som redan upplysts så grundar sig denna studie på forskning som endast tar hänsyn till 

individen i organisationen, det vill säga den enskilde läraren. Att valet hamnade på den 

enskilde individen har sin förklaring i att vi ville och fann intresset i att undersöka 

motivationen utifrån just deras perspektiv. Dessutom hade det krävts en mer omfattande 

studie om undersökningen skulle ses utifrån fler aspekter. Det hade dock varit intressant att se 

det ur exempelvis organisationens, framtida lärare, det vill säga studenter, och vikariers 

perspektiv. I vår studie undersöker vi vad som motiverar lärare men för framtida forskning 

hade det varit av intresse att jämföra detta med vad det är som motiverar gymnasieelever till 

att tänkas studera till lärare, för att undersöka eventuella skillnader på tankesättet.  
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8. Bilagor  
Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

•  Hur gammal är du? 

•  Vilka ämnen har du legitimation att undervisa i? 

•  Hur länge har du arbetat i branschen? 

•  Varför arbetar du överhuvudtaget?  

 

Motivation 

• Vad tycker du är det mest intressanta med ditt arbete? 

• Vad anser du att motivation är och vad innebär det för dig? 

• Vad motiverar dig till att gå till jobbet? 

• Vilka faktorer skulle kunna få dig till att avstå att gå till jobbet?  

• Hur skulle du förklara att din chef bidrar till att du är motiverad? 

• I vilka situationer känner du dig extra motiverad att jobba? 

• I vilka situationer skulle du säga att du känner dig mindre motiverad att jobba? 

• Finns det något på din arbetsplats som skulle kunna förbättras och som i sin tur får dig 

att motiveras mer 

• På vilka sätt skiljer sig din motivation till arbetet nu när du arbetar i jämförelse med 

när du påbörjade din utbildning, eller till skillnad från början av din karriär? 

• Vilka drivkrafter anser du att du har som påverkar din insats i ditt arbete?  

• När känner du att du inte vill prestera extra hårt? 

 

Behov  

• Hur påverkas din motivation och prestanda utifrån din arbetsgivares lönesättning? 

• Hur upplever du eventuella möjligheter för att utvecklas och få andra tjänster i 

organisationen? 

• Utvecklas du i din roll som lärare på arbetsplatsen? Om JA, hur? Om NEJ, varför? 

• När känner du ett behov av att prestera extra hårt? 

 

Värderingar    

• Hur skulle du beskriva statusen på läraryrket idag? 

• Hur skulle du beskriva fördelarna och nackdelarna med yrket? 

• Om ingen belöning, exempelvis bättre status, position, pengar eller ansvarstagande, 

skulle ges till dig som anställd, hur skulle din prestanda se ut då? 
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• Om en belöning inte skulle tilltala och behaga dig, hur skulle din vilja att arbeta se ut 

då? 

 

Feedback 

• Hur reagerar du på beröm?  

• Hur upplever du att din motivation påverkas av positiv alternativt negativ feedback?  

• Upplever du att du får ett erkännande för din prestation av dina chefer? Vad tycker du 

om det? På vilket sätt påverkar detta dig? 

• Hur har dina erfarenheter utvecklats under din tid som anställd i branschen? Isåfall 

hur, och får du återkoppling på detta av din chef eller kollegor?  

• Hur upplever du att din kompetens påverkas av mottagen feedback?  

 

Autonomi 

• Har du någon påverkan på ditt arbete och är det av stor betydelse för dig? och i sådana 

fall, på vilket sätt, och varför?  

• Anser du att du får chansen till att ta beslut och är det av stor betydelse för dig? Om 

JA, på vilket sätt, och varför?  

• På vilket sätt är ansvar viktigt för dig? 

• På vilket sätt anser du att ditt arbete är ansvarsfullt? 

 

       Kompetens 

• Hur ser du på din kompetens och på relationen mellan den och ditt arbete? 

• På vilket sätt anser du dig vara effektiv i arbetet?  

• Hur stärker dina arbetsuppgifter dig?  

 

      Tillhörighet  

• Hur påverkas du som individ och din motivation av det klimat som råder på 

arbetsplatsen?  

• Hur påverkas du som individ och i synnerhet din motivation av relationer mellan dig 

och dina chefer samt dig och andra anställda?  

 

Arbetsmiljö  

• Vad innebär en bra arbetsmiljö för dig, sett ur ett socialt, ergonomiskt och 

organisatoriskt perspektiv?  

(Social=Samarbete med kollegor och chefer) 

(Ergonomisk=Ventilation, stolar, lampor osv)  

• Påverkas motivationsnivån av din arbetsmiljö och isåfall hur?  

• Har du gjort några positiva/- och negativa observationer på arbetsplatsen, och i så fall 

vilka? 

• Hur upplever du faktorn stress på din arbetsplats?  

• Upplever du att ni har hög arbetsbelastning på jobbet, och i så fall hur?  

• Hur ser ett bra arbetsförhållande ut för dig?  
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• Finns det något på din arbetsplats som du skulle vilja förbättra? 

• Hur ser en typisk arbetsvecka ut för dig? 

• Hur kan du påverka dina arbetstider, bortsett från förlagda lektioner? 

           Följdfråga: Är det mycket jobb utanför lektionen och hur i så fall planerar du din arbetstid? 

• Hur ser dina arbetsuppgifter ut, förutom att undervisa?  
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