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Abstract 

Title                         Motivation for teachers – A study in what motivates primary 
school teatchers and how new school reforms are affecting their 
motivation. 

Background           According to the Statistics Sweden, Sweden will be missing as 
much as 40 000 teachers in the next few years and it is only five 
percent of the teachers who believe that the profession is 
appreciated by society. Swedish students' has shown deteriorating 
results of international knowledge measurements and that this is 
seen as a result of the Swedish school knowledge and discipline 
problems. To solve these problems, there have been a large 
number of school reforms and a major investment in teachers' 
professional development. If these reforms affect teacher’s 
motivation is a highly relevant but unexplored subject. 

Purpose                    The purpose of this study is to gain a deeper understanding of the 
factors that motivate primary school teachers in their daily work 
and if these factors differ depending on whether they started work 
before or after the implementation of the new school reforms, and 
to study how these school reforms, the introduction of teacher 
certification and the new profession first teacher, which entered 
into force in the last five years has affected them. 

Method                      The study have a qualitative research approach, this to create a 
deeper understanding of a preexisting phenomenon. As a research 
design a comparative study with semi-structured interviews was 
used. 

Conclusion             The study has shown that there are both similarities and 
differences between what motivates primary school teachers who 
has worked for different time in the profession. All who 
participated in this study considered first and foremost that it was 
the students and seeing them succeed that motivated them in their 
profession. What the groups differed about was that the new 
teachers were more motivated of the external factors, such as 
salary, which was not as important for the old teachers' motivation. 
The study has also shown that the new school reforms did not 
affect primary school teachers particularly noticeable. However, 
there is disagreement whether the school reforms are positive or 
negative character for the teachers. 

Keywords               Motivation, internal motivation, external motivation, primary 
school teachers, school reforms, teacher certification, first teacher 
profession.  
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Sammanfattning 

Titel                               Motivation i läraryrket – En studie i vad som motiverar 
lågstadielärare och hur nya skolreformer påverkar deras 
motivation. 

Bakgrund                  Enligt Statistiska centralbyrån kommer det saknas så mycket som 
40 000 lärare inom de närmsta åren och det är endast fem procent 
av lärarna som anser att yrket är uppskattat av samhället. Med en 
utgångspunkt i svenska elevers försämrade resultat i internationella 
kunskapsmätningar och att detta i sin tur ses som ett resultat av den 
svenska skolans kunskaps- och disciplinproblem. Har man för att 
lösa dessa problem genomfört ett stort antal skolreformer och man 
har gjort en stor satsning på lärares professionella utveckling. Om 
dessa reformer påverkar lärares motivation är dock ett högst 
relevant men outforskat ämne. 

Syfte                          Syftet med den här studien är att få djupare förståelse i vilka 
faktorer som motiverar lågstadielärare i sitt dagliga arbete och om 
dessa faktorer skiljer sig beroende på om de börjat arbeta innan 
eller efter implementeringen av de nya skolreformerna, samt 
studera hur skolreformerna, införandet av lärarlegitimation och den 
nya professionen förstelärare, som trätt i kraft de senaste fem åren 
har påverkat dem. 

Metod                        Studien har en kvalitativ forskningsansats för att skapa en djupare 
förståelse över ett redan existerande fenomen. Som 
forskningsdesign används en komparativ studie tillsammans med 
semi-strukturerade intervjuer. 

Slutsats                     Studien har visat på att det både finns skillnader och likheter 
mellan vad som motiverar lågstadielärare som har arbetat olika 
länge inom yrket. Alla som medverkade i den här studien ansåg 
först och främst att det var eleverna och att se dem lyckas som 
främst motiverade dem i deras yrke. Det som skilde grupperna åt 
var att de nya lärarna motiverades mer utav de yttre faktorerna, så 
som lön, vilket inte var lika viktigt för de gamla lärarnas 
motivation. Studien har även visat på att de nya skolreformerna 
inte påverkat lågstadielärare särskilt märkbart. Det råder dock 
delade meningar huruvida skolreformerna är av positiv eller 
negativ karaktär för lärarna. 

Nyckelord              Motivation, inre motivation, yttre motivation, lågstadielärare, 
skolreformer, lärarlegitimation, försteläraryrket. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit till att vi kunnat genomföra denna 
studie. Först och främst vill vi tacka de lågstadielärare som medverkade i våra intervjuer, utan 
er hade den här studien inte varit möjlig. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare 
Fotis Theodoridis som kritiskt granskat och gett värdefull feedback under arbetets gång. Vi 
vill avsluta med att tacka opponentgruppen för deras konstruktiva kritik och 
förbättringsförslag. 

 

8 januari 2017 

Afsana Alam & Emma Juth 
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1. Inledning 
I den första delen av det här avsnittet vill man sätta in läsaren i vad studien kommer behandla 
och där presenteras därför en bakgrund till de reformer som införts de senaste åren i svensk 
skola samt vad motivation innebär. Detta efterföljs av en problemdiskussion som mynnar ut i 
ett mer specificerat syfte och avslutas med studiens två frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 

Sverige befinner sig i en stor lärarkris. Statistiska centralbyrån och de båda lärarfacken1 tror 
att det kommer saknas så mycket som 40 000 lärare inom de närmsta åren. Det är många 
lärare som idag ångrar sitt yrkesval och det är bara fem procent som tycker att läraryrket är 
uppskattat i samhället (Kornhall 2015, s. 15). Regelbundet genomför Skolverket nationella 
undersökningar som komplement till statistiken för vilken attityd olika grupper har till 
skolväsendet. I Skolverkets attitydrapport från 2012 kan man se att 50 procent av lärarna 
uppgav att de var stressade och övervägde ett karriärbyte. Jämfört med samma rapport från 
2015 var det så många som fyra av tio lärare som medgav att de allvarligt övervägt att byta 
yrke det senaste året men det var även nio av tio lärare som upplevde att det var meningsfullt 
att gå till arbetet. Ett utav av de största stressmomenten visades i den här rapporten vara det 
ökade administrativa arbetet. Ny forskning visar dock på att intresset för läraryrket ökar. 
Enligt Elisabet Nihlfors som är professor i pedagogik och ansvarig för lärarutbildningen vid 
Uppsala universitet söker sig fler till lärarutbildningen och de märker att studenterna 
verkligen vill bli lärare. 

1.1.1 Skolreformer 
Det är inte ett nytt fenomen med reformer och förändringar för offentliga organisationer då 
det är många av dem som under längre tid varit utsatta för förändringsförsök och 
omorganisering (Christensen et al. 2005, s. 152). Under de senaste åren har den svenska 
skolan genomgått stora förändringar som påverkat läraryrket i allra högsta grad. Många av 
diskussionerna kring dessa reformer har tagit sin utgångspunkt i svenska elevers försämrade 
resultat i internationella kunskapsmätningar och detta ses i sin tur som ett resultat av den 
svenska skolans kunskaps- och disciplinproblem. För att lösa dessa problem har man gjort en 
stor satsning på lärares professionella utveckling (Lilja, 2011). De nya skolreformerna som 
implementerades 2011 har bland annat innefattat ett nytt betygssystem, nya läroplaner, 
införandet av lärarlegitimation, ny skollag samt den nya professionen förstelärare 
(Skolvärlden 2013). Vidare kommer skolreformerna införandet av lärarlegitimation samt den 
nya professionen förstelärare att studeras.  

Läraryrket har blivit en av få legitimationsprofessioner i Sverige. Implementeringen av 
legitimation för lärare, tillsammans med den nya lärarutbildningen, var det som tydligast 
visade på behovet av ökad professionalisering av läraryrket när skolan genomgick en stor 
mängd reformer i början på 2010-talet menar Peter Lilja, doktorand i pedagogik vid 
Fakulteten för lärande och samhälle och Centrum för professionsstudier vid Malmö högskola i 

                                                
1 Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. 
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en artikel från 2011. För att säkra att elever undervisades och betygsattes av lärare med rätt 
utbildning i det aktuella ämnet samt årskursen lanserades en reform gällande lärarlegitimation 
och nya behörighetskrav. Detta skulle även höja statusen för läraryrket. Från 1 juli 2015 
skulle endast lärare som var rätt legitimerade få ansvara för att undervisa och betygsätta i den 
svenska skolan (Skolverket 2015). Legitimationen utfärdas till nyexaminerade lärare enbart 
baserad på deras examensbevis medan de redan yrkesaktiva lärarna får sin legitimation 
utfärdad antingen baserad på sin utbildning men de kan även bli behöriga på basis av flerårig 
erfarenhet av undervisning inom det ämnet (Skolverket 2015). 

Sedan år 2013 har varje skola en förstelärare, detta infördes som en ny profession med det 
uttalade syftet från bland annat Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att 
vara en drivande och viktig del av den svenska skolutvecklingen. Från regeringen och 
enskilda politikers sida, genom regeringens muntliga kommunikation, framstår dock 
införandet av försteläraryrket mer som en belöningsform samt ett verktyg för att skapa 
lönespridning (Kornhall 2015, s. 20). Försteläraren är oftast bunden till ett specifikt 
undervisningsämne och ska arbeta med uppgifter som att motivera de övriga i kollegiet2, det 
är rektorn eller annan huvudman utser vem som blir förstelärare. Försteläraryrket ämnar visa 
på att läraren har särskilt god förmåga att förbättra elevers studieresultat, har ett starkt intresse 
för att utveckla undervisningen samt ”även i övrigt av huvudmannen3 bedöms som särskilt 
kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen” detta enligt 
förordningen SFS 2013:70. Vidare består förstelärarens uppdrag av att både leda och gynna 
det kollegiala lärandet genom bland annat mental coaching samt handledning av lärarnas 
ledarskap inne i klassrummet. Utnämningen av förstelärare i ett kollegium där alla arbetar 
med samma uppgifter har dock inte varit helt konfliktslöst anser Per Kornhall f.d. 
undervisningsråd på Skolverket och kommunal skolutvecklare. I en enkätstudie som gjordes i 
en kommun utanför Stockholm bland förstelärarna i kommunen var det så mycket som 90 
procent som angav att de upplevt någon typ av avundsjuka kring reformen (Kornhall 2015, s. 
27). 

1.1.2 Motivation 
I och med den stora lärarkrisen i Sverige, Skolverkets attitydrapport från 2015 som visade på 
att fyra av tio lärare allvarligt övervägt ett karriärbyte det senaste året samt införandet av de 
nya skolreformerna som bidragit till att den svenska skolan genomgått stora förändringar blir 
motivation hos lärare ett intressant fenomen att studera. Att studera om motivationen skiljer 
sig beroende på om de börjat arbeta innan eller efter implementeringen av de nya 
skolreformerna och om skolreformerna påverkat den upplevda motivationen hos de lärare 
som börjat arbeta innan de implementerades ger studien ett ytterligare djup. 

Det är skillnad på inre- och yttre motivation, den inre motivationen behandlar människans 
drivkraft till att ständigt utvecklas och konstant lära sig nytt. Medan den yttre motivationen 
syftar på att ett beteende blir förstärkt genom att det efterföljs av något som är belönande, så 
                                                
2 Lärarkåren 
3 För kommunala skolor kan det vara kommuner, landsting eller stat. För fristående skolor är det enskilda, 
privata huvudmän. 
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som lön, bonus eller extra förmåner. Enligt professorerna i psykologi Edward L. Deci och 
Richard Ryan vid University of Rochester blir människor mer motiverade om de drivs av 
annat än yttre belöningar, de hävdar att det är tre inre behov som styr hur pass motiverad man 
är och hur man trivs på sitt arbete. Dessa tre grundläggande inre behov är kompetens, 
autonomi samt samhörighet. För att uppnå hög inre motivation har det stor betydelse hur bra 
man presterar på sitt arbete och människans känslotillstånd styrs mycket av detta (Hackman & 
Oldham 1980, s. 71). Kornhall (2015) menar att för att motivera andra måste man vara 
motiverad själv, och att detta gäller speciellt för de som arbetar direkt med människors 
utveckling och med lärprocesser. Lyckade prestationer är grundläggande för att människan 
ska känna sig motiverad och det leder till att man vill fortsätta göra bra ifrån sig. När man då 
uppnår sämre resultat sviktar motivationen och man mår sämre, för att undvika detta strävar 
man ständigt efter att prestera bättre (Hackman & Oldham 1980, s. 72). För lärare är den 
största drivkraften mötet med eleverna menar Kornhall (2015) och tidigare forskning visar på 
att ett känslomässigt engagemang för sitt ämne och elever även kännetecknar en duktig lärare. 

1.2 Problemdiskussion 
Skolan är en av de offentliga sektorer som är mest omdiskuterad och den har ständigt hög 
press på sig. Tidigare forskning visar på att det är bland annat de skolreformer som införts 
under nittiotalet som har lett till en ökad variation i organisation, arbetssätt och karaktär. Det 
är dock flera bedömare som uppfattar de skolreformer som utförts under senare tid som en 
uppstramning av skolpolitiken och detta ses i sin tur som ett steg tillbaka (Forsell & Ivarsson 
Westerberg 2014, s. 137). I skenet av att dessa skolreformer har implementerats uppger 
Skolverkets attitydrapport från 2015 att fem av tio lärare upplever sig stressade av, vad de 
anser vara, felaktiga och orimliga beslut från skolledning eller skolpolitiker. Ett utav av de 
största stressmomenten anses vara det ökade administrativa arbetet. Det är dock många lärare 
som trivs bra i skolan, och där är andelen högst bland lärarna i de lägre årskurserna. De flesta 
lärare trivs väldigt bra med sina elever och kollegor medan trivseln med skolledningen är 
sämre. Vidare anser nio av tio lärare att det oftast eller alltid är meningsfullt att gå till arbetet 
(Skolverket 2015). 
 

För lärare är den största drivkraften mötet med eleverna menar Kornhall (2015) och tidigare 
forskning visar på att ett känslomässigt engagemang för sitt ämne och elever även 
kännetecknar en duktig lärare. Som ett svar på den svenska skolans kunskap- och 
disciplinproblem implementerades, som tidigare nämnts, ett stort antal skolreformer 2011. För 
att säkra att elever undervisades av lärare med rätt kompetens samt för att öka statusen på 
yrket, och kanske även lärares upplevda meningsfullhet med yrket, införde man 
lärarlegitimationen. För att öka motivationen genom att ge lärare reella karriärmöjligheter och 
som ett verktyg för lönespridning, en yttre motivationsfaktor, tillkom den nya professionen 
förstelärare. För att ta reda på om dessa reformer har bidragit med vad de ämnade att göra och 
studera vad som faktiskt motiverar lågstadielärare kommer det i den här studien göras en 
jämförelse mellan lågstadielärare som arbetat sedan innan implementeringen4, de som har sett 

                                                
4 Gamla lärare 
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förändringarna ske i praktiken, och de som börjat arbetat efter5, de som under utbildningen 
blivit upplärda hur reformerna fungerar i teorin. I och med att Skolverkets attitydrapport från 
2015 visade på att andelen som trivdes i skolan var höga bland lärarna som arbetade i de lägre 
årskurserna är det speciellt intressant att undersöka hur dessa har påverkats av de 
skolreformer som implementerats. En annan intressant aspekt är att se hur utnämningen av 
försteläraryrket genom en hierarki påverkar en kollegial organisation. Vidare är jämförelsen 
mellan gamla och nya lärare intressant då man tittar på motivationsaspekten och genom att 
studera ifall det finns nya motivationsfaktorer för lärare, då färska studier visar på att allt fler 
söker sig till lärarutbildningen samtidigt som den nyaste attitydrapporten från Skolverket 
(2015) visar på att 40 procent av lärarna allvarligt övervägt att byta yrke. 
 
Studien för avsikt att komma med ett bidrag till den rådande skoldiskursen i en tid då Sverige 
befinner sig i en stor lärarkris och bristen på lärare är stor, samtidigt som ny forskning visar 
på att allt fler söker sig till lärarutbildningen. Fenomenet motivation i arbetet och då 
framförallt inre motivation är ett välstuderat ämne, det denna studie ämnar till är att skapa en 
förståelse för hur inre- och yttre motivation hos lågstadielärare skiljer sig beroende på hur 
länge de har arbetat inom yrket. Studien ämnar till att undersöka ifall det finns olika 
motivationsfaktorer beroende på hur länge de arbetat inom yrket. Studien vill även undersöka 
hur införandet av lärarlegitimation samt den nya professionen förstelärare har påverkat 
motivationen hos de lärare som arbetat sen innan implementeringen och hur de lärare som 
börjat arbeta efter implementeringen upplever de nya reformerna. Undersökningsområdet är 
relativt outforskat, avsaknaden av studier med den här specifika inriktningen och med hänsyn 
till att de nya skolreformerna är de enda av sitt slag bidrar till att studien kommer ge en ny 
och unik förståelse inom ämnet motivation. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att få djupare förståelse i vilka faktorer som motiverar 
lågstadielärare i sitt dagliga arbete och om dessa faktorer skiljer sig beroende på om de börjat 
arbeta innan eller efter implementeringen av de nya skolreformerna, samt studera hur 
skolreformerna, införandet av lärarlegitimation och den nya professionen förstelärare, som 
trätt i kraft de senaste fem åren har påverkat dem. 
 

• Skiljer det sig mellan vad som motiverar lågstadielärare inom deras yrke beroende på 
om de börjat arbeta innan eller efter implementeringen av skolreformerna? 
 

• Hur har skolreformerna, lärarlegitimation samt den nya professionen förstelärare, 
påverkat motivationen hos lärare som arbetat sen innan implementeringen och hur 
upplever de lärare som börjat arbeta efter implementeringen av reformerna? 

 
 
 
 

                                                
5 Nya lärare  
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2. Teoretisk referensram 
Det här avsnittet börjar med att presentera relevant tidigare forskning samt bakgrunden till 
de skolreformer studien ämnar undersöka. Vidare presenteras de teorier som valts för att 
kunna möta syftet med studien. Avsnittet avslutas med en teoridiskussion för att visa på hur 
valda teorier kommer användas som verktyg för studiens analys. 

2.1 Tidigare forskning 
Sedan 1992 har Lärarnas Riksförbund arbetat för ett införande av lärarlegitimation. Detta för 
att lösa svenska skolans kunskap- och disciplinproblem. Sedan den 1 december 2013 krävs 
det att man innehar lärarlegitimation för att bli tillsvidareanställd som lärare i Sverige. 
Lärarlegitimationen syftar till att lärare ska känna ett större personligt yrkesansvar, vilket 
bland annat kan innebära att en lärare kan bli fråntagen sin legitimation ifall de brustit i sin 
yrkesutövning (Lärarnas Riksförbund 2016). Vidare infördes lärarlegitimationen med ett 
ändamål att höja statusen inom yrket för att locka fler till att vilja bli lärare. År 2013 fick även 
svenska skolan en ny så kallad karriärtjänst, den nya professionen förstelärare. Yrkesskickliga 
lärare skulle samtidigt som de kunde undervisa, arbeta för att förbättra undervisningen eller 
ansvara för lärarstudenter (Lärarnas Riksförbund 2016). Detta gjordes för att genom bättre 
löner och reella karriärmöjligheter locka högpresterande studenter till lärarutbildningen enligt 
en debattartikel från 2011 skriven av Lärarnas Riksförbunds dåvarande ordförande, Metta 
Fjelkner. 

Det har genomförts ett flertal tidigare studier inom ämnet motivation samt dess incitament 
inre- och yttre motivation och hur de påverkar arbetsprestationen. Dinham (1994) visade i sin 
undersökning att det existerar olika komponenter vilka är avgörande för graden av motivation 
hos den enskilda yrkesverksamma läraren. Studien visade att support och uppmuntran 
påverkar lärarens motivation i yrket till en hög grad, detta eftersom att relationen till 
skolorganisationen har blivit mer betydelsefull på grund av att lärarens arbetsuppgifter idag 
inkluderar fler aspekter än det som enbart sker i klassrummet. I studien påvisades det även att 
arbetet i klassrummet också har en påverkan på lärarens drivkraft då motivationen kan 
påverkas negativt om arbetet inte fungerar i klassrummet. Vidare menar Dinham (1994) att 
beröm och erkännande för sitt arbete är en viktig del i lärares motivation och till vilken grad 
de känner sig motiverade i sitt arbete. I detta sammanhang har deras chefer en betydande roll 
då lärares motivation kan påverkas av relationen till rektorn beroende på om den är personlig 
eller opersonlig. Deci och Ryan (2000) menar i sin studie att engagemang speglas av 
motivation vilket i sin tur bidrar till bättre kreativitet, längre uthållighet och bättre resultat i 
arbetet. Yrkesverksamma lärare som innehar ett lågt engagemang och en låg drivkraft i sitt 
arbete motiveras till att fortsätta vidare genom att de drivs av yttre motivation, så som den 
ekonomiska belöningen.   

Wiley (1997) visade i sin studie analyser av motivationsenkäter över de senaste 40 åren som 
innefattar 550 individer. Dessa individer arbetade inom flera olika branscher och uppmanades 
att ta fram de fem främsta anledningarna till vad som motiverade dem i deras olika arbeten. 
Motivationsenkäterna visade att den yttre motivationen framstod som viktigast eftersom att 
kriteriet “hög lön” rankades högst medan kriteriet ”intressant arbete” endast hamnade på en 
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femte plats. Detta kunde även Twenge et al. (2010) se i sin undersökning som visade att 
individer som nyligen blivit verksamma inom sitt arbete och just börjat sin karriär värderar 
och uppskattar de yttre faktorerna mer till en början än vad de uppskattar de inre faktorerna. 
Däremot fastslås det i studien att de inre faktorerna är de viktigaste för individen och att den 
nyblivna arbetaren kommer att börja värdesätta de inre faktorerna framför de yttre faktorerna 
under karriärens gång. Denna slutsats delar även Caresoli et al. (2014) som beskriver den inre 
motivationen som det mest betydande för individer. Caresoli et al. (2014) jämför i deras 
studie de senaste 40 årens forskning om hur inre- och yttre motivation påverkar 
arbetsprestationen. Studien tyder på att den inre motivationen är positivt likställd med 
prestation vilket bidrar till bättre kvalitet i arbetsutförandet medan de faktorer som är 
kopplade till den yttre motivationen istället är bättre för att öka prestationerna. 

2.2 Motivation 
Enligt Nationalencyklopedin (2016) är motivation “en psykologisk term för de faktorer hos 
individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål”. Motivation enligt 
Kaufmann och Kaufmann (2010) beskrivs som en process som sätter igång, upprätthåller och 
bestämmer intensiteten i beteendet. De belyser också att när det handlar om motivation i 
arbetet är även handlingarnas intensitet viktig. Kornhall (2015) menar även att man upplever 
att motivation uppstår när man kan vara med och påverka sin situation samt att man anser att 
det man arbetar med är relevant. Vidare finns det studier av Hackman och Oldham (1980) 
som visar på att medarbetares motivation är beroende av hur medarbetaren själv matchar sitt 
arbete. 

En viktig kunskap är att skilja på inre- och yttre motivation, den starkare av dessa sägs vara 
den inre motivationen (Kornhall 2015, s. 38). Robert J. Vallerand (2012) professor i 
psykologi vid Université du Québec à Montréal menar att för att uppnå så hög grad av 
motivation som möjligt krävs det att kriterierna för både den inre- och yttre motivationen är 
uppfyllda. Vidare menar Vallerand (2012) att redskap för att uppnå den yttre motivationen är 
mer lättåtkomliga jämfört med den inre, då denna utgår från varje enskild individ. Enligt den 
amerikanske författaren Dan Pink (2010) så kan löften om yttre belöningar snarare motverka 
kreativiteten och problemlösningsmöjligheterna hos medarbetare och det är istället det egna 
intresset och viljan som styr. 

2.3 Yttre motivation 
För att en individ ska känna sig driven till att genomföra arbetsrelaterade uppgifter krävs det 
mer än att framkalla ett inre intresse och nyfikenhet hos individen. Deci och Ryan (2000) 
menar att individer behöver uppmuntran i form av extern stimulans för att de ska känna 
motivation till att arbeta efter sammanslutningens uppsatta mål. De beskriver den yttre 
motivationen som någon form av belöning och mestadels brukar det handla om en slags 
ekonomisk kompensation för att man har uppnått uppsatta mål. Enligt Deci och Ryan (2000) 
finns det fyra olika former av yttre motivation och dessa varierar i form utifrån självständig 
reglering till kontrollerad reglering. De menar att det finns olika grader av självbestämmande 
som visar till vilken utsträckning individer gör något till följd av den egna viljan eller till en 
följd av belöningar och yttre omständigheter. Graden av självbestämmande stiger successivt 
från den första formen extern reglering och vidare genom interjektionsreglering, 
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identifieringsreglering och till sist, den mest självbestämmande formen, integrerad reglering. 
Deci och Ryans (2000) definitioner av dessa följer nedan. 

Extern reglering inom yttre motivation är den som beskrivs vara den mest kontrollerande av 
alla former. Individers beteenden styrs i dessa situationer av yttre bestämmelser då denne 
antingen vill undvika ett straff, ta emot en belöning eller tillfredsställa den externa 
efterfrågan. Motivationen kopplas samman med en ytlig inriktning på beteendet och grundas 
på krav, oro och varningar. Detta kan vara lagar och regler som måste upprätthållas och följas 
i samhället. 

Interjektionsreglering är den andra formen av yttre motivation och beskriver betingade 
konsekvenser och beteenden styrda av individen själv och eventuella följder som kan komma 
från denne. Motivationen kommer från viljan av att leva upp till andras förväntningar, 
undvika skuldkänslor eller bekräfta sig själv. På grund av att interjektionsregleringarna inte är 
införlivat i jaget är det resulterande beteendet inte självbestämmande. Interjektionen innefattar 
både inre press och inre uppmuntran, därför kan det ske en inre konflikt mellan 
bestämmelserna och individens brist på att vilja utföra det. 

Den tredje formen är identifieringsreglering och är reglering av beteendet genom 
identifikation. Det är en mer självbestämmande form där individen erkänner och godtar det 
underliggande värdet av ett beteende, att det egna beteendet har underliggande värderingar 
och personliga betydelser. Genom att individen identifierar beteendets värde är det enklare att 
införliva dess reglering och acceptera beteendet som sitt eget. Beteenden styrda av 
identifiering som yttre motivation leder till en mindre inre konflikt hos individen mellan 
bestämmelserna och det egna handlingssättet. Genom detta blir individens beteenden mer 
självständiga vilket i sin tur leder till bättre prestation och större engagemang. 

Den sista formen av yttre motivation, integrerad reglering, beskrivs vara den mest 
självständiga och kompletta formen av alla varianter. Deci och Ryan (2000) menar att 
integrerad reglering inte bara handlar om att individen identifierat vikten av det egna 
beteendet, med de bra egenskaperna, men även att integrera identifikationerna med andra 
aspekter av jaget. Individen har vid tillfällen som dessa accepterat det personliga beteendet 
samt egna personliga värderingar helt och hållet, detta ger ett autonomt yttre motiverat 
uppförande. 

Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver karriärsystem och lönesystem som de två viktigaste 
motivationsskapande incitament som organisationer har och de grundar sig på tanken av 
framtida belöningar. Det finns två olika former av belöning vilka fungerar som starkt 
motiverande, dessa är materiella- och symboliska belöningar. Inom materiella belöningar 
infaller alla nyttigheter som på något sätt som kan tillskrivas som en ekonomisk värde. 
Symbolisk belöning kan handla om att få beröm eller att få en särskild uppmärksamhet för en 
prestation av exempelvis sin chef. Det är viktigt att yttre motivationsskapande stimulanser har 
en motiverande effekt som är kopplat till framtida belöningar. Motivationen hos en individ 
kan vara väldigt stark genom utsikten av den framtida belöningen men efter att individen fått 
den är motivationseffekten avsevärt mindre. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) är det 
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därför viktigt att belöningar knyts an till tydliga mål som verkar motiverande. Dessa mål bör 
vara realistiska, tydliga och kunna uppfattas som viktiga. 

2.3.1 Hygien- och motivationsfaktorer 
Forskaren Frederick Herzberg redovisade under 1960-talet sin så kallade tvåfaktorteori där 
han skiljde på motivationsfaktorer från hygienfaktorer. Motivationsfaktorer är de som först 
och främst förknippas med arbetstillfredsställelse och hygienfaktorerna förknippas primärt 
med otillfredsställelse i arbetet. Herzberg (2007) menade att hygienfaktorer knappt märks när 
de finns där, men att det blir väldigt uppenbart när de inte finns där. Hygienfaktorer innefattar 
bland annat arbetsvillkor, arbetsmiljö och lön. i Figur 1 återfinns fler exempel på hygien- och 
motivationsfaktorer. Det finns många medarbetare som anser att lönen är viktig för deras 
tillfredsställelse och motivation på arbetet enligt Hedegaard Hein (2012). Herzberg (2007) 
menar att reaktionerna gällande lön som hygienfaktor är nästan alltid knutna till att 
medarbetarna uppfattar lönesystemet som orättvist, om lön ses som en motivationsfaktor 
kopplas den ofta till prestationer eller som ett bevis på bekräftelse. 

 

Figur 1. Egen illustration baserad på Herzbergs (1960) tvåfaktorteori. 

Det finns tidigare forskning från Edward L. Deci, professorer i psykologi, som visar på att lön 
kan försvaga den inre motivationen. Senare visade dock Deci (1999) på att den inre 
motivationen visst kan förstärkas genom lön men då måste lönen på något sätt vara kopplad 
till den enskilda individens kompetens. 

2.4 Inre motivation 
Inre motivation infinner sig genom att individer själva känner att de får välja vad de ska göra 
och att de har full kontroll över det. För att behoven ska uppfyllas helt förutsätter det även att 
de uppgifterna man utför ger en viss utmaning (Ahl 2004, ss. 46-47). Hackman och Oldham 
(1980) menar att den inre motivationen kommer genom att bra prestationer genererar i 
självbelöning. Detta skapar en god cirkel och gör att man ständigt vill prestera så bra man 
kan. De fortsätter prata om att det på arbetet är tre nyckelfunktioner som måste uppfyllas för 
att man ska uppnå inre motivation, dessa redovisas i Figur 2. 
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Figur 2. Egen illustration baserad på Hackman och Oldham (1980). 

Det är viktigt att man får veta vad resultatet med arbetsuppgifterna är, man bör även känna att 
man har ett personligt ansvar för resultatet av de arbetsuppgifter man utför. Detta för att känna 
sig nöjd när man har åstadkommit något bra och mindre nöjd när resultatet inte blev som man 
hade tänkt sig. Det är även viktigt att man känner att det arbete man utför är meningsfullt, 
utan att man känner meningsfullhet spelar de andra två nyckelfunktionerna ingen roll. Det är 
således viktigt att alla dessa tre nyckelfunktioner samspelar för att man ska uppnå inre 
motivation på sitt arbete (Hackman & Oldham 1980, ss. 72-73). Vidare diskuterar Ahl (2004) 
ekonomiprofessorn Bruno Freys forskning som visar på att den inre motivationen är bäst för 
den enskilde individen och inte kollegiet, då ett överskott av inre motivation kan leda till att 
alla strävar efter att uppnå de individuella målen istället för organisationens. 

Som en kritik till tidigare motivationsteorier uppkom Edward L. Deci och Richard Ryan med 
den moderna motivationspsykologiska teorin Self-Determination Theory (STD) som pekar på 
att grunden för människans motivation ligger i de psykologiska behoven. SDT belyser tre 
grundläggande psykologiska behov för att en människa ska uppleva motivation, autonomi, 
kompetens och samhörighet. För att uppleva total motivationsuppfyllelse måste alla tre av 
dessa behov vara uppfyllda. Faktorer som feedback, sociala relationer och personlig 
utveckling anses ha en positiv inverkan på den inre motivationen då den visar på den enskilda 
individens kompetens. För att känslan av kompetens ska vidbehållas och på så sätt även 
känslan av motivationsuppfyllelse krävs det dock att dessa faktorer följs utav någon typ av 
självbestämmande (Deci & Ryan 2000, s. 59). 

2.5 Professionsteori och autonomi 
En profession förväntas ha en koppling mellan utbildning, forskning och tillämpning (Sundin 
2003, s. 46). Professionsteori är ett teoretiskt område som länge undersöks, forskningen 
handlar om högspecialiserade medarbetare även kallade yrkesprofessionella. Det finns olika 
grader av yrkesprofessionella och dessa definieras utifrån ett antal kriterier, för att vara “äkta” 
yrkesprofessionell ska man uppfylla alla dessa. I Figur 3 presenteras sociologen Talcott 
Parsons kriterier för en yrkesprofessionell. Läraryrket uppfyller enbart vissa av dem och 
kallas därför i den moderna litteraturen för en semiprofession, ett av de starkaste argumenten 
för detta är att kunskapsbasen primärt är av en kunskapsreproducerande karaktär 
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(Hedegaard Hein 2012, s. 190). Inom en semiprofession anses utbildningen vara kortare samt 
att inriktningen är mindre vetenskapligt inriktad, de är inte delaktiga i den process som kan 
leda till utveckling av ny vetenskaplig kunskap (Parsons, 1939). 

 
 

Figur 3. Egen illustration av Parsons (1939) kriterier för en yrkesprofession. 

Det traditionella är att skilja på yrkesprofession utifrån två olika perspektiv, kall respektive 
makt. Kall-perspektivet visar en positiv bild av att yrkesprofessionella är styrda av sitt kall 
och makt-perspektivet har en mer negativ bild som anser att yrkesprofessionella är mer styrda 
av känslan att ha makt. Utifrån kall-perspektivet motiveras de yrkesprofessionella av att man 
tjänar ett högre mål och man vill alltid göra sitt bästa för eleven eller klienten (Hedegaard 
Hein 2012, ss. 191-192). 

Inom nyare professionsforskning diskuteras hur dessa yrkesgrupper försöker uppnå ett slags 
monopol samt hur de använder sig av olika strategier för hur medlemmar tas upp i 
verksamheten, hur man skyddar yrkeskunskapen och hur man håller konkurrerande 
yrkesgrupper utanför verksamheten (Sundin 2003, s. 47). Vidare menar Sundin (2003) att 
både traditionell och nyare professionsteori sätter kunskapsanspråket i centrum och att 
relationen mellan kunskap och makt kan ses som att de som har makt har även större 
möjligheter att hävda sina kunskapsanspråk. 

Autonomi handlar om hur mycket en enskild individ eller en grupp arbetstagare har kontroll 
och eget ansvar över sin arbetssituation (Kaufmann & Kaufmann 2010, s. 156). Hackman och 
Oldham (1980) beskriver autonomi som graden av att arbetet ger frihet samt självständighet. 
När individer är autonoma ser de resultatet av sitt arbete som en konsekvens av deras egna 
ansträngningar, vilket leder till att det känner ett större ansvar för både lyckade och mindre 
lyckade prestationer. Hedegaard Hein (2012) skriver att självförverkligande individer är 
autonoma. De har ett större behov att få vara ensamma och ostörda. Vidare är de 
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självdisciplinerade och bildar sig gärna en egen uppfattning innan de fattar beslut. Hedegaard 
Hein (2012) menar även att autonoma individers motivation inte beror något på miljön de 
befinner sig i och de blir inte heller speciellt påverkade av yttre faktorer. De tar istället ansvar 
för sin egen motivation, genom en hög grad av autonomi skapar det en stabilitet som gör att 
de kan motstå förluster och nederlag bättre än andra. 

Professorerna i företagsekonomi Kerstin Sahlin och Ulla Eriksson-Zetterquist (2016) 
beskriver kollegialitet som en modern styrform, en styrform som visar på vikten av att 
utvecklingen tar till vara och vilar på kunskap. Kollegiala organisationer byggs upp av att 
kunskap ska styra och inte enskilda intressen eller individer. Det är genom ett pågående 
prövande och ett ständigt kritiskt samtal samtidigt som det sker en granskning och en 
utveckling av kunskapsanspråket som kollegialiteten byggs upp. I detta samtal representeras 
inte idealet av enskilda intressen utan av kunskap och erfarenhet (Sahlin & Eriksson-
Zetterquist 2016, ss. 34-35). Ett ytterligare steg inom den kollegiala styrformen är att man gör 
skillnad på medarbetare och kollega. Kollegor förutsätts dela en gemensam kunskapsbas 
vilket är en förutsättning för det kollegiala samtalet enligt Sahlin och Eriksson-Zetterquist 
(2016). Medarbetare delar istället möjligheterna till medbestämmande som bidrar till den 
interna demokratin, men detta medför att det är något helt annat än kollegialitet då intressena 
är något annat än kunskap (Sahlin & Eriksson-Zetterquist 2016, s. 36). 

2.6 Teoridiskussion 

Studien har som syfte att undersöka vad som motiverar lågstadielärare inom sitt yrke och om 
det är någon skillnad på detta beroende på om det börjat arbeta innan eller efter 
implementeringen av de nya skolreformerna. Studien ska även undersöka om införandet av 
lärarlegitimation och den nya professionen förstelärare har påverkat motivationen hos dem 
som börjat arbeta innan implementeringen på något sätt samt hur de som börjat arbeta efter 
upplever dessa reformer. För att kunna studera detta krävs det att det finns en teoretisk 
referensram kring motivation som bidrar med ett förklaringsvärde till vad som motiverar olika 
individer inom läraryrket.  
 
Utifrån studiens syfte, för att klargöra vad som driver motivationen på arbetsplatsen och vilka 
faktorer som engagerar lågstadielärare används både teorier för inre- och yttre motivation. 
Den nya professionen förstelärare hade som ett uttalat syfte att arbeta med bland annat 
uppgifter som att motivera de övriga i kollegiet och enligt Kornhall (2015) måste de som 
arbetar med lärprocesser och direkt med andra människors utveckling, för att kunna motivera 
andra, vara motiverad själv. Hackman och Oldhams (1980) modell över hur hög inre 
motivation uppnås genom tre nyckelfunktioner, kunskap om resultatet av arbetsuppgifterna, 
upplevt ansvar för resultatet av arbetsuppgifterna och meningsfullhet i arbetet, kommer ligga 
till grund för hur resultatet av studien kommer att analyseras. Då lärarlegitimationen ämnade 
till att lärare skulle känna ett större personligt yrkesansvar och genom förhoppningen om en 
ökad status, då detta även skulle kunna leda till en ny dimension av meningsfullhet för lärare 
är denna modell viktig för studien. Då studien är av komparativ6 karaktär där man jämför två 
olika grupper av intervjupersoner, de som börjat arbeta innan implementeringen av 
                                                
6 Jämförande. 
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skolreformerna och de som börjat arbeta efter implementeringen, har Deci och Ryans (2000) 
fyra kriterier för yttre motivation, extern reglering, interjektionsreglering, 
identifieringsreglering och integrerad reglering, samt Jacobsen och Thorsviks (2014) karriär- 
och lönesystem använts den här studien för att urskönja hur detta speglar sig i 
intervjupersonernas upplevda motivation. Tidigare forskning från Twenge et al. (2010) och 
Caresoli et al. (2014) visar på att yttre motivationsfaktorer är viktigare för den nyblivne 
arbetaren, men att detta är något som under karriärens gång förändras och de inre 
motivationsfaktorerna blir allt viktigare. När man studerar ämnet motivation i läraryrket går 
det inte att komma ifrån hygienfaktorer, därför får Herzbergs (1960) tvåfaktorteori en 
framträdande plats i studien. Då lärarlegitimationen tillkom för att öka statusen för yrket och 
försteläraryrket tillkom för bättre lönespridning och reella karriärmöjligheter anses denna 
teori vara relevant för studien. 
 
Professionsteorin har valts ut till studien då den behandlar hur yrkesgrupper försöker uppnår 
ett slags monopol (Sundin 2003, s. 47), vilket även Skolverket (2015) hoppades uppnå med 
hjälp av införandet av lärarlegitimationen som skulle säkra att endast lärare med rätt 
utbildning undervisade elever. En annan aspekt som gör den här teorin intressant är hur 
kunskap ska styra framför enskilda individer och intressen i en kollegial organisation (Sahlin 
& Eriksson-Zetterquist 2016, s. 34) då utnämningen av förstelärare utses av en enskild 
huvudman. Autonomi blir en viktig teori då kontroll och eget ansvar (Kaufmann & Kaufmann 
2010, s. 156) även återfinns i Deci och Ryans (2000) Self-Determination Theory, som visar 
på att känslan av motivationsuppfyllelse krävs någon typ av självbestämmande.  
 
Tidigare forskning har tillämpats till studien för att bland annat inkludera olika former av 
komponenter, vilka är avgörande för graden av motivation hos yrkesverksamma individer och 
även studier som visat vilka inre- och yttre motivationsaspekter som varit mest framträdande 
vid dessa forskningstillfällen. Samtliga valda teorier är nödvändiga, då de behandlar olika 
dimensioner av motivation, för att kunna analysera det insamlade empiriska materialet och på 
så vis kunna komma fram till ett tillförlitligt resultat med relevanta slutsatser, därför har 
samtliga teorier använts som grund vid utformningen av studiens intervjufrågor. 
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3. Metod 
I det här avsnittet presenteras forskningsprocessen samt forskningsdesignen som använts 
utifrån studiens syfte och problemformuleringar. Vidare presenteras urval och forskningsetik. 
Avsnittet avlutas med att lägga fram metod- samt källkritik på den datan som tagits fram. 
Författarna till den här studien kommer här efter att benämnas som enbart författarna. 

3.1 Val av metod 
I den här studien har författarna för avsikt att jämföra hur motivationen skiljer sig mellan två 
grupper av intervjupersoner, lågstadielärare som arbetat sedan innan implementeringen av de 
nya skolreformerna samt lågstadielärare som börjat arbeta efter implementeringen. Detta ska 
göras genom att beskriva eller avvisa sambandet mellan empirisk insamlad data och teori för 
att sedan göra det möjligt att se regelbundenheter och mönster. Vidare ska jämförelser göras 
hur dessa grupper ser på och påverkas av de skolreformer som studeras djupare i studien. 
Studien kommer att innefatta en kvalitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats, för att 
genom utvalda teorier kunna utveckla studiens frågeställningar och operationalisera till 
intervjufrågor. Valet av att använda ett deduktivt angreppssätt grundar sig i önskan att genom 
befintlig teori kunna komma fram till ett resultat. Författarna kommer att utgå från tidigare 
teorier som ligger till grund för formulerat syfte och därefter kommer det empiriska materialet 
att analyseras utifrån den teoretiska referensramen. 

Författarna har valt att använda sig av den kvalitativa forskningsansatsen då syftet är att skapa 
en djupare förståelse över ett redan existerande fenomen. Detta grundar sig i önskan att kunna 
skapa en djupare uppfattning för ett fenomen som inte är direkt synbart men som under tiden 
som studien pågår kommer att bli tydligare. Då författarna undersöker vad som motiverar 
lågstadielärare inom sitt yrke samt om skolreformerna lärarlegitimation och försteläraryrket 
har påverkat motivationen på något sätt, ansågs den kvantitativa forskningsmetoden inte vara 
passande. Detta för att författarna anser att vid intervjuer är svaren mer nyanserade och öppna. 
Det centrala med kvalitativ metodik är att den inriktar sig mer på ord än på variabler vid 
insamlingen av det empiriska materialet (Bryman & Bell 2013, ss. 390-391). 

Studien bygger på en komparativ studie då författarna har för avsikt att göra en jämförelse 
mellan två grupper. Studien jämför gamla och nya lärare som sedans ställs upp mot varandra 
och lyfter fram likheter och skillnader utifrån de frågeställningar och intervjufrågor studien 
innefattar. Författarna har valt en komparativ studie för att lättare kunna möta syftet med 
studien, att undersöka och få en ökad förståelse av invecklade verkliga relationer och 
situationer genom att använda människor som är verksamma inom den organisation som är 
ämnat att undersökas, skolan. Forskningsdesign används för att utgöra en struktur som 
vägleder hur forskaren ska använda en viss metod och för hur analyseringen av data och 
information ska gå till (Merriam 2009, ss. 24-25). 

Författarnas datainsamlingsmetod kommer främst vara genom semi-strukturerade intervjuer, 
dessa bidrar till möjligheten att kunna ha uppsikt över intervjupersonernas svarssituation. 
Tillvägagångssättet för insamling av empiri utgör en stor vikt för studiens forskning och det 
finns olika metoder för att kunna få frågeställningarna till en studie besvarade. Genom 
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informationsinsamling vill författarna upptäcka och få kunskap om olika former av mönster 
och avvikelser i det insamlade materialet till den här studien. Informationsinsamlingen och 
tillvägagångssättet samt vilken teknik som ska användas beror på vad som passar bäst till den 
behandlade frågeställningen i förhållande till de resurser och den tid som forskaren har till sitt 
disponerande (Patel & Davidson 2011, s. 67). 

Studiens primärdata består av semi-strukturerade intervjuer där intervjupersonerna fått berätta 
om sina upplevelser och erfarenheter. Dessa semi-strukturerade intervjuer består av både 
redan fastställda frågor samt följdfrågor som formulerades under de pågående intervjuerna. 
Enligt Patel och Davidson (2011) utgörs primärdata av det som är närmast 
informationslämnaren, det kan bland annat vara förstahandsrapporteringar och 
ögonvittnesskildringar. Författarna har använt teorierna systematiskt för att formulera 
intervjufrågorna, under Bilaga 1 - Intervjufrågor presenteras dessa.  

Sekundärdatan i studien består bland annat av lagtext, för att kunna se på hur lagen anser att 
skolreformerna ska uppfattas och tillämpas. Den består även utav olika hemsidor, främst har 
författarna använt sig av Skolverkets (2016) egen hemsida då den är informationsrik och 
förklarar hur skolreformer är tänkta att uppfattas och tillämpas i praktiken. 

3.2 Intervju och urval 
Anledningen till att författarna valde att använda sig av en kvalitativ forskningsintervju är för 
att det är en professionell intervju med ett specifikt slag av frågeteknik och angreppssätt 
samtidigt som strukturen är likt ett vardagligt samtal. Den har vidare som mål att kunna få 
nyanserade framställningar av olika kvalitativa aspekter inom intervjupersonens 
livsperspektiv eller ett fenomen (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 41-47).  

Som tidigare beskrivits består insamlingen av det empiriska materialet i den här studien av 
semi-strukturerade kvalitativa intervjuer och intervjufrågorna har anpassats för att få fram 
relevant information och möta syftet med studien. Författarna har gjort detta eftersom att 
inom semi-strukturerade intervjuer har forskaren en färdig lista över specifika teman som 
kommer att beröras, det kallas för en intervjuguide. Intervjupersonen har under 
intervjutillfället möjligheten till att kunna reflektera, svara fritt och även utveckla sina svar 
(Denscombe 2016, s. 266). Intervjuerna i den här studien kommer att genomföras face-to-face 
men vissa kommer även genomföras över telefon, en utav fördelarna med detta är att man kan 
ställa följdfrågor. Det skulle inte vara möjligt vid en mailintervju eller med enkäter. Bryman 
och Bell (2013) menar att följdfrågor är till forskarens fördel då de är en bidragande faktor till 
att kunna få mer detaljerade svar som senare kan kopplas till valda teorier.  

Genomförandet av intervjuerna i den här studien startade med att författarna skrev ett 
förberedande mail till de personer de önskade intervjua. I mailet presenterades författarna 
själva, vad för typ av undersökning som skulle göras samt syftet med denna. I de fall som 
dessa personer hade tid och möjlighet att medverka vid en intervju sändes ytterligare ett mail 
med förslag på tid och datum samt en kopia på frågorna som skulle ställas under intervjun. 
Författarna fick ett bortfall på tre personer som vid första mailet ansåg sig kunna ställa upp på 
en intervju, men någon dag senare meddelade att det inte fanns någon tid över till detta. Av 
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dessa tre personer var det endast en som hann ta del av de intervjufrågor som skulle ställas. 
Alla intervjuer, med ett godkännande från intervjupersonen, spelades in. Dessa inspelningar 
transkriberades senare av författarna, för att kunna formuleras till empiri och senare även 
analyseras mot studiens redan valda teorier. 

Författarna har gjort ett målinriktat urval då de mailat till individer som de på förhand visste 
uppfyllde kraven för studien och dessa har i sin tur gett förslag på ytterligare intervjupersoner. 
Författarna gjorde urvalet från Stockholms stads (2016) hemsida där man på ett enkelt sätt 
kan skriva in vad man söker, i det här fallet söktes lärare verksamma inom lågstadiet. Utöver 
denna hemsida har författarna även vänt sig till skolor utanför Stockholms stad, som de på 
förhand kände till. Holme et al. (1997) menar att urval utgörs systematiskt utifrån formulerade 
kriterier som är medvetna, teoretiska och strategiskt definierade. Urvalet i den här studien har 
avgränsats till lågstadielärare verksamma inom Stockholms län arbetande på kommunala 
skolor. Spridningen på intervjupersonerna är stor och de representerar fyra olika kommuner 
och fem olika stadsdelar inom Stockholms län. Alla intervjupersoner i den här studien är 
legitimerade klasslärare för årskurs F-3. 

Det finns en strategisk baktanke till att författarna har valt just dessa intervjupersoner, för att 
kunna göra en så bra jämförelse som möjligt ansåg författarna att det skulle vara lika många 
intervjupersoner i varje grupp i studien. De har även utsetts på grund av deras 
kunskapsmässiga expertis inom fenomenet i fråga. Detta gör att författarna anser att dessa är 
relevanta studieobjekt för studiens undersökning och för att kunna möta syftet med studien. 
Författarna har intervjuat tio personer, nedan i Tabell 1 presenteras dessa. 

Tabell 1. Egenillustrerad tabell över intervjupersonerna 

Intervjupersonens namn Datum Typ av intervju Längd på intervjun Började arbeta som lärare 
(år) 

Kurt 16/11 Face-to-face 25.58 minuter 1973 

Evangalin 17/11 Face-to-face 17.20 minuter 2016 

Emelie 20/11 Face-to-face 11.56 minuter 2016 

Sandra 21/11 Face-to-face 30.58 minuter 2016 

Linn 24/11  Telefon 10.50 minuter 2016 

Cecilia 24/11 Telefon 15.31 minuter 1996 

Anna-Karin 30/11 Face-to-face 16.58 minuter 1998 

Kim 1/12 Telefon 14.27 minuter 2016 

Gunilla 1/12 Telefon 13.43 minuter 1996 

  Roger 2/12 Telefon 15.07 minuter 2008 
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3.3 Forskningsetik 
Forskningsetik är en grundläggande beståndsdel inom all samhällsforskning och syftar till att 
uppge vissa normer inom förhållandet mellan forskare och intervjudeltagare. (Denscombe 
2016, s. 423). Författarna har till största möjliga mån försökt följa fyra forskningsetiska 
principer som Vetenskapsrådet (2002) formulerat för grundläggande individskyddskrav och 
rättat sig efter dem vid insamling av det empiriska materialet under studiens gång. Dessa 
principer är nyttjandekravet, samtyckeskravet, informationskravet och konfidentialitetskravet. 
Nedan beskrivs utifrån Vetenskapsrådets definitioner hur författarna har arbetat med dessa 
principer.  

Vid insamling av det empiriska materialet har författarna behållit informationen för sig själva 
utan att lämna detta vidare till andra utomstående. Detta förhåller sig till den första principen 
som är nyttjandekravet och syftar till att insamlade uppgifter som inhämtats om enskilda 
studierespondenter endast används för forskningsändamål. Den andra principen är 
samtyckeskravet vilket innebär att enskilda personer som deltar i en undersökning själva ska 
kunna göra beslut över sin medverkan och ge samtycke innan data samlas in. I den här studien 
uppfylls det här kriteriet genom att intervjupersonerna som deltar i den här studien har gett sitt 
samtycke och själva fått bestämma över sin medverkan. 

Författarna har vid kontakttagandet med lågstadielärarna informerat dem om vad studien 
syftar till. Detta stämmer överens med den tredje principen som är informationskravet och går 
ut på att deltagande personer ska få information om forskningens syfte, hur författarna ska gå 
tillväga och vart det slutgiltiga resultatet kommer att offentliggöras. Intervjupersonerna har 
även blivit erbjudna att få intervjufrågorna skickade via mail för att kunna få en djupare 
inblick i det som studeras. Den fjärde och sista principen är konfidentialitetskravet vilket 
innebär att de enskilda personerna som medverkar i en undersökning ska garanteras en 
konfidentiell hantering av personuppgifter så att utomstående inte kan ta del av dem. 
Författarna har valt att inte presentera skolorna intervjupersonerna arbetar på och heller inte 
deras efternamn. Detta har gjorts för att intervjupersonerna ska vara anonyma och på så sätt 
bidra till en öppnare intervju. 

3.4 Metod- och källkritik 

3.4.1 Äkthet och trovärdighet 
Författarna har använt sig av äkthet och trovärdighet till den här studien som är två 
grundläggande kriterier vid bedömningen av kvalitén. Kriteriet äkthet mäter huruvida 
forskningen ger en tillräckligt opartisk bild av det som studerats eller inte. Kriteriet 
trovärdighet består av fyra olika delkriterier, tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet samt 
bekräftelse eller konfirmering (Bryman & Bell 2013, ss. 400-402). 

Författarna bedömer studiens tillförlitlighet som relativt hög då de har som avsikt att utifrån 
en relevant teoretisk referensram undersöka ett organisatoriskt fenomen på djupet. 
Tillförlitlighet syftar både till att forskningen ska utföras utifrån de teoretiska idéer som finns 
inom forskningens praxis och att det slutgiltiga resultatet rapporteras till de deltagande 
enskilda människorna som studerats. Genom detta går det att bekräfta ifall forskaren har 
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uppfattat det verkliga studieobjektet på ett riktigt sätt (Bryman & Bell 2013, s. 403). Därför 
baseras studiens intervjufrågor på den teoretiska referensramen, detta för att kunna säkerställa 
att författarna mäter det som den är ämnad till, intervjufrågorna återfinns i Bilaga 1. Genom 
detta har det insamlade empiriska materialet avgränsats till vad ändamålet är med 
undersökningen för att författarna därefter ska kunna analysera och till sist dra slutsatser som 
svarar till syftet. För att intervjupersonerna inom denna studie ska kunna säkerställa att deras 
uttalanden tolkats sanningsenligt, och att inga egentolkande omskrivningar har gjort, har de 
blivit erbjudna att ta del av studiens empiriavsnitt innan det presenterades för utomstående. 
Detta har gjorts för att kunna styrka att författarna uppfattat dem på ett korrekt sätt, vilket 
också ökar tillförlitligheten i den här studien. 

Eftersom att den här studiens resultat enbart utgår ifrån enskilda individers olika åsikter 
angående den egna motivationen bedömer författarna överförbarheten som låg. Detta på 
grund av att det är svårt att överföra studien och dess resultat till andra kontexter då det kan 
skilja sig stort mellan motivationen hos enskilda individer. Författarna tror dock att det kan 
finns en viss överförbarhet gentemot andra skolor i Sverige då även de har tagit del av de nya 
skolreformerna som undersöks i studien. Enligt Bryman och Bell (2013) hänvisar 
överförbarhet till huruvida resultatet endast ska vara regelrätt till den genomförda 
undersökningen eller ifall det går att överförbara resultatet till en annan miljö eller kontext. 
Om forskningens resultat är helt unik för det valda fallet eller om den kan förklara andra 
liknande omständigheter (Bryman & Bell 2013, s. 404). 

Det tredje kriteriet, pålitlighet, syftar till att man ska kunna säkerställa och ha en tillgänglig 
och fullständig redogörelse för forskningsprocessens alla olika stadier. För att kunna göra 
detta kan man med hjälp av en granskare se över rapporten och som under forskningens gång 
bedömer kvalitén på de tekniker som valts och hur de har tillämpats (Bryman & Bell 2013, s. 
405). Studiens alla intervjuer spelades in och därefter transkriberades dem, därför anser 
författarna att den här studien är pålitlig. Genom inspelningen och transkriberingen har 
författarna hela tiden kunnat gå tillbaka till det ursprungliga materialet för att kunna 
konfirmera det intervjupersonerna sagt ifall det uppstått osäkerheter. En annan aspekt som har 
bidragit till en ökad pålitlighet på den här studien är att författarna haft opponeringstillfällen 
och handledningsmöten under studiens gång, där har de kunnat få kommentarer angående det 
som antingen har varit oklart eller bristande i studien. 

Författarna är införstådda med att det inte är fullt möjligt att ha en fullkomligt objektiv bild. 
För att kunna förhindra att undersökningen påverkas av egna värderingar har fokus riktats till 
att det insamlade empiriska materialet noga undersökts utifrån de valda teorierna och på så vis 
kunna komma fram till slutsatserna, på så sätt har även de subjektiva värderingarna kunnat 
minimeras. Detta med hänsyn till att Bryman och Bell (2013) menar att med hjälp av 
bekräftelse eller konfirmering kan man försöka säkerställa att forskaren inte påverkat 
utförandet och slutsatserna av en undersökning genom egna synsätt och åsikter. 
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3.4.2 Källkritik 
Insamlingen av empiri till den här studien har gjorts genom semi-strukturerade intervjuer med 
lågstadielärare. Dessa antas ha väldigt god insyn i skolväsendet och läraryrket. Enligt 
Denscombe (2016) kan det dock vara svårt att mäta verkligheten vid kvalitativa intervjuer då 
frågorna vid intervjun rör vid intervjupersonens egen uppfattning samt dennes egna åsikter 
och erfarenheter. Det finns inget tillvägagångssätt som är helt tillförlitligt men det finns en del 
olika sätt att kontrollera att intervjuaren har förstått intervjupersonen korrekt. Författarna har i 
den här studien haft förmånen att kunna kontakta alla intervjupersoner i efterhand om något 
inte varit helt tydligt efter intervjuerna har transkriberats. 
 
Författarna vill rikta en viss kritik till valet av telefonintervjuer trots att Bryman och Bell 
(2013) anser att de kan var lika representativa som intervjuer ansikte mot ansikte. Den kritik 
författarna ändå vill ta upp är att telefonintervjuer oftast är kortare än intervjuer ansikte mot 
ansikte, de fungerar sämre vid känsliga frågor samt att de inte går att utläsa ansiktsuttryck 
eller kroppsspråk hos intervjupersonerna som man kan göra vid en intervju ansikte mot 
ansikte (Bryman & Bell 2013, s. 221).  
 
Den största kritiken till valet av intervjupersoner är att de som endast varit yrkesaktiva som 
lärare sedan år 2016 kanske inte har arbetat tillräckligt länge för att bilda sig en helt egen 
uppfattning om många saker inom yrket och är fortfarande speglade av det de har blivit 
inlärda på lärarutbildningen. Dessa intervjupersoner har inte heller någon möjlighet att veta 
hur motivationen var innan implementeringen av dessa reformer, då de inte arbetade som 
lärare under den tiden. De får istället endast bidra med empiri kring hur de upplever de nya 
skolreformer som implementerats. Författarna var medvetna om detta när de gjorde urvalet 
och dessa intervjupersoner har valts med förhoppningen om att i vidare forskning kunna 
jämföra deras svar rörande hur de upplever reformerna nu med hur deras motivation senare 
kan komma att påverkas av skolreformerna, införandet av lärarlegitimation och den nya 
professionen förstelärare. 
 
Data till den teoretiska referensramen i studien är främst hämtad från tryckt litteratur. Då 
denna litteratur är skriven av diverse experter inom sitt område anses den ha hög 
tillförlitlighet på grund av kompetensen de besitter. Även de vetenskapliga artiklar som 
författarna har använt sig utav är skrivna av individer med expertis inom sitt område, vilket 
ger dem en hög tillförlitlighetsfaktor. Vid ett fåtal tillfällen har författarna tagit del av 
information från debattartiklar, även om dessa är skrivna av individer med hög expertis kan 
man ifrågasätta dem då det i vissa fall kanske mer speglar egna erfarenheter och åsikter inom 
ämnet än ren fakta. 
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4. Empiri 
I följande avsnitt presenteras den insamlade empiriska datan. Avsnittet börjar med en kort 
redogörelse för hur lärarna introducerades till yrket. Avsnittet är efter det indelat utifrån 
studiens valda teorier. Varje del redovisar data utifrån två olika grupper, lärare som arbetat 
sedan innan implementeringen av skolreformerna samt de som börjat arbeta efter 
implementeringen Nedan kommer dessa två olika grupper benämnas som de gamla lärarna 
respektive de nya lärarna. 

4.1 Introduktion till yrket 

4.1.1 De gamla lärarna  
Intervjupersonerna Gunilla, Kurt och Cecilia introducerades till läraryrket av en slump, de 
hade från början andra karriärdrömmar och framtidsplaner. De beskriver introduktionen till 
yrket som bland det roligaste de hade gjort och har varit yrkesaktiva lärare sedan dess. Roger 
blev lärare för att han alltid velat arbeta med barn och försöka göra skillnad för dem i deras 
uppväxt. Enligt Anna-Karin fanns tanken av att bli lärare redan som barn, när hon själv 
studerade i grundskolan då hon tyckte att det skulle vara kul att få undervisa och att få lära ut 
till andra.  

”Det finns två typer av elever, de som trivdes jättebra i skolan och de som kände att de ville 
göra något åt skolan. Jag var nog den förstnämnda, jag trivdes väldigt bra.” (Anna-Karin) 

4.1.2 De nya lärarna 
Evangalin hade en strategisk baktanke till varför hon blev lärare. Hon arbetar i ett område där 
hon är född och uppvuxen och beskriver att det är ganska tuffa förhållanden för en hel del 
barn där, därför kände hon en skyldighet till att försöka göra skillnad och hjälpa dem. Kim 
kände att skolan var svår men när hon fick en bra lärare i gymnasiet så vände det och hon 
kände att en sådan här lärare vill jag bli. Läraryrket lockade Linn då hon ansåg att det verkade 
roligt att få arbeta med människor och då främst barn. Detta stämmer även Emelie in med 
som beskriver läraryrket som ett arbete där man får vara kreativ och där ingen dag är den 
andra lik. Sandra blev lärare för att hon alltid velat arbeta med barn och för att hon är väldigt 
intresserad av pedagogik, retorik och ledarskap genom tidigare yrken. 

4.2 Motivation 

4.2.1 De gamla lärarna 
Enligt Kurt, som är pensionerad sedan några år tillbaka men fortfarande arbetar kvar på deltid, 
är han kvar till en hög grad på grund av att han anser att läraryrket och pedagogik är så roligt. 
Han menar att pedagogiken varit det som varit roligast under åren som han varit verksam då 
han varit med och sett dess utveckling och förändringar under hans 43 år som lärare. Anna-
Karin delar Kurts uppfattning om att det är roligt med pedagogik och att arbeta som lärare. 
Hon menar även att det som främst fått henne att fortsätta vara yrkesverksam som lärare är att 
se eleverna lära sig genom hennes undervisningar. Hon försöker hela tiden visa saker och ting 
på rätt sätt och försöker hitta metoder som eleverna kan ta till sig. Det Gunilla tycker bäst om 
i hennes arbete är att kunna få chansen till att göra skillnad för barnen och att kunna få dem 
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att lyckas. Roger menar att drivkraften till hans arbete först och främst beror på barnen men 
att kollegialt lärande, bra samarbete i arbetslaget och stöttning från ledningen också är 
drivande. 

”Jag brukar säga att jag varit en lokförare länge i mitt arbete och tillsammans med några 
andra lärare drivit pedagogiken. [...] de senaste åren har jag bara varit sista vagn, jag åker 

bara med och gör det jag ska göra men det är väl också det som är drivkraften. Om man bara 
gör likadant hela tiden orkar man inte i 40 år, då måste någonting hända.” (Kurt) 

Kurt menar att han definitivt har utvecklats som person inom läraryrket då han hela tiden känt 
att han lärt sig något nytt. I början av hans karriär beskriver han sig själv vara en polis mer än 
en pedagog då det på den tiden först och främst handlade om att hålla ordning och reda i 
klassrummet. Han menar att han nu lärt sig att det bara fungerar för stunden men inte i det 
långa loppet. Anna-Karin instämmer med att även hon utvecklats som person på sitt arbete. 
Hon anser att hon genom läraryrket blivit mer stark och trygg i sitt undervisande än vad hon 
kände i början karriären och menar att det är erfarenheterna som byggt henne som person. 
Även Roger känner att han har utvecklats som person genom hans arbete och att mycket av 
det är elevernas förtjänst. Cecilia menar att hon utvecklas som person på hennes arbete hela 
tiden. Hon anser även att hon genom läraryrket lärt sig väldigt mycket samt att eleverna lär 
henne olika sätt att vara på. För att hela tiden hålla sig uppdaterad läser hon en hel del, hon 
känner att hon hela tiden måste lära sig nya saker. 

”Inför varje hösttermin blir jag väldigt nervös och känner mig som en nyexaminerad.” 
(Cecilia) 

Cecilia pratar om att hon tycker att läraryrket är relevant. Hon menar att det är relevant då 
man som lärare dels kan få eleverna till kunskapen men också skapa relationer som hon anser 
betyder mycket för barnen i deras växande. Anna-Karin känner också att hennes arbete är 
relevant. Hon anser att alla ska ha rätt till utbildning eller åtminstone få chansen till en 
utbildning. Roger berättar att det är när man ser utvecklingen hos eleverna som man förstår 
hur viktigt det är med det arbete man gör, samt att man gör en skillnad när andra som arbetar 
på skolan säger att de ser positiv förändring hos en del elever som tidigare inte kunnat 
koncentrera sig. 

4.2.2 De nya lärarna 
För Linn är det helt klart barnen som gör hennes arbete roligt och det instämmer Kim med. 
Kim känner också att arbetet skänker stor glädje och att man ofta har nära till skratt. 
Evangalin tycker att det som driver henne mest inom läraryrket är att få vara med och se 
elevernas utveckling, hon menar att ett resultat inte visar sig på några få veckor utan det kan 
vara en lång resa dit. Emelie känner att den viktigaste uppgiften man har som lärare är att man 
gör skillnad för samhället, hon känner att man kan vara med och påverka framtiden. Sandra 
känner även hon att hon drivs av att känna att hon gör nytta varje dag hon går till arbetet, även 
om hon inte är lika nöjd varje gång känner hon att hon har ett viktigt arbete. Hon drivs av att 
eleverna lär sig saker och att de tycker att det är roligt att gå till skolan. 
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”Det som även motiverar mig är att det kan vara pissdagar men när man ser det där lilla 
lärandet hos eleven och man ser att de har hajat, det är verkligen den största belöningen jag 

kan få.” (Emelie) 

Sandra tycker att pengar också kan vara en drivkraft och säger att den lön som nyexaminerade 
lärare går in på just nu är väldigt bra och skulle hon byta arbete skulle det ta fler år för att 
komma upp i samma nivå som hon har nu. Evangalin tycker även att hennes kollegor driver 
henne med feedback och beröm och även hon påpekar att bekräftelse i form av att se att 
elever lär sig något är väldigt betydelsefullt. 

”Jag tycker att jag har ett av de absolut viktigaste yrkena.” (Evangalin) 

“Jag blir hela tiden bekräftad och får uppskattning, det tror jag är svårt att få på en annan 
arbetsplats.” (Kim) 

Både Emelie och Linn känner att deras arbete är relevant eftersom att de kan vara med och 
påverka framtidens vuxna. Detsamma gäller för Evangalin som tycker att relevansen i 
läraryrket ligger i att de får vara med och forma samt inspirera barnen, att de lägger grunden 
och rustar dem inför framtida val. Även Linn känner att de lägger grunden för eleverna, både 
inför högre årskurser men även inför framtiden och livet utanför skolan. Sandra berättar om 
hur hon utöver rena kunskaper i till exempel matematik och svenska undervisar barnen i hur 
man hanterar olika situationer och hur relationer med andra människor fungerar. Hon är med 
och lär eleverna hur man visar empati och hur man fungerar i ett större sammanhang. Kim 
känner att hon blir en förebild för eleverna och kan skjuta till med sådan kunskap som det inte 
får med sig hemifrån. 

”De kanske är vana att vara ensambarn eller kanske bara ha ett syskon hemma, när man då 
kommer med 29 andra som man ska ta hänsyn till är det jätteviktigt att lära sig hur man gör 

det.” (Sandra) 

Eftersom att det är stor omväxling och nya intryck nu i början känner Evangalin inte att hon 
utvecklas på ett personligt plan just nu men tror att det kommer komma mer av det i 
framtiden. Emelie däremot tycker att hon utvecklas varje dag, det kan både Sandra och Linn 
instämma i. De pratar om alla nya situationer man hamnar i och hur de måste tänka igenom 
deras egna åsikter och värderingar. Sandra beskriver sig själv som en människa med behov av 
att kontrollera situationen hon befinner sig i och detta blir väldigt utvecklande eftersom att 
varje dag skiljer sig från den andra. 

”Man är ju både psykolog och sjuksyrra, allt i ett yrke egentligen. Man utvecklas hela tiden 
och varje dag utsätts man för många olika situationer.” (Sandra) 

Kim som alltid har sett sig själv som flexibel och stresstålig känner att hon får bevisa det ofta. 
Hon tror inte på misslyckanden utan att det istället finns en lösning på allt, det gäller bara att 
ständigt hitta nya vägar vilket i sig är väldigt utvecklande och utmanande. Vidare pratar Linn 
om hur man varje dag lär sig mycket eftersom att man hela tiden träffar människor. Genom att 
lära sig om andra människor lär man sig även väldigt mycket om sig själv menar hon. 
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4.3 Yttre motivation 

4.3.1 De gamla lärarna 
Cecilia berättar att det finns tre övergripande kommunala mål som hela kommunen ska arbeta 
med utöver de lönekriterier som finns. Hon anser inte att de kommunala målen är särskilt 
realistiska men tycker att de är bra. De är inte realistiska då de är för stora, och så stora mål 
hinner man inte arbeta med. Gunilla berättar att målen på hennes skola fokuserar på 
språkutvecklande arbetssätt och bedömning för lärandet. Hon beskriver målen som tydliga 
men menar att de är svårmätbara. Anna-Karin tycker däremot att målen på hennes skola både 
är realistiska och väldigt tydliga. Kurt pratar om de läsårsmål som finns på hans skola, det 
presenteras nya inför varje läsår. Dessa mål brukar inte vara jättelånga utan innehåller endast 
ett fåtal punkter. Han tycker att han vet vilka som gäller och att dessa definitivt är viktiga, 
tydliga och realistiska. Enligt Roger följer hans skola läroplanen och han anser att den är klar 
och tydlig. Han berättar att de även har lokala mål i skolan men att dessa kan ifrågasättas. De 
lokala målen innefattas bland annat av att arbetsron ska bli bättre men Roger menar att 
klasstorleken inte ger de bästa förutsättningarna. 

“Målen blir ju nya vartenda år, just nu är det lugn och ro på lektionerna och nästa år kan det 
bli integrering eller något annat som inte har funkat.” (Kurt) 

Ingen av de gamla lärarna bevittnar om att något av de uppsatta målen är kopplade till 
ekonomiska belöningar. Dock menar Kurt att i det långa loppet så är prestationerna kopplade 
till de ekonomiska med tanke på att om han ständigt skulle visa på dåliga resultat skulle han 
inte få någon vidare löneutveckling. Anna-Karin menar även att mål på ett arbete måste man 
alltid ha och att nå upp till dessa kan vara en drivkraft i sig, då behöver man inte alltid få 
bonusar. Anna-Karin säger även att målen kanske är mer kopplade till symboliska belöningar 
genom beröm och peppande ord från chefer, detta stämmer även Cecilia in med. 

4.3.2 De nya lärarna 
Två utav de nya lärarna kunde direkt relatera till de uppsatta målen på respektive skola, de 
övriga tre tyckte inte alls att målen på deras skolor var tydliga. På Evangalins skola 
presenterade dem målen redan första dagen hon var där och hon tycker att det är en stor fördel 
att få reda på dem så tidigt. Hon kände även att målen följdes upp och att de ständigt arbetade 
med dem, hon uttryckte dock en viss osäkerhet huruvida detta arbete sköttes av alla lärare. 

”Tyvärr så kan jag känna att vissa lärare är mer engagerade än andra, och det är där jag 
tror att det brister.” (Evangalin) 

Även Sandra tycker att målen är tydliga och viktiga, hon kan dock tycka att de är något 
överdrivna med alldeles för långa texter. Hon anser inte att hon har den tiden över till att sätta 
sig in i vad som står i varje text, att exempelvis lära sig hur man fyller i rapporter känner hon 
att hon kan göra när det är dags. Varken Emelie, Kim eller Linn tyckte att målen på deras 
respektive skolor var särskilt tydliga och därför inte heller realistiska. Däremot ansåg alla tre 
att deras individuella mål som satts upp vid medarbetarsamtal i samråd med rektorer var både 
väldigt tydliga, kändes viktiga och högst relevanta. Linn tyckte även att dessa mål stämde bra 
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överens med hur man vill ha det överhuvudtaget på henne skola, att man ska ha en grupp som 
fungerar och hur alla ska bete sig mot varandra.   

”Eftersom att jag kommer direkt från lärarutbildningen känner jag att jag kan språket och 
förstår vad ledningen vill ha, men det kanske är helt nya främmande saker för de lärare som 

har arbetat ett tag.” (Kim) 

Inga av de uppsatta målen var knutna till ekonomiska belöningar på de skolor som de nya 
lärarna verkar på. Evangalin berättade om något som kallas för lönelyftet7 som i hennes skola 
endast delades ut till lärare som arbetat längre än ett år, hon ansåg att vissa av dessa inte alls 
arbetat lika hårt som henne som ständigt visat framfötterna. Hon anser att hennes egen 
motivation absolut är knuten till ekonomiska bonusar och löneförhöjning, sedan anser hon att 
särskilt beröm från chefer såklart blir en push i arbetet. Emelie resonerar kring att i slutändan 
kan man använda sig utav målen och vid framtida löneförhandlingar kan man ha det som en 
stark anledning till löneökning om man uppnått uppsatta mål. 

”Eller visst, beröm från chefen kan jag få men om jag ska vara helt ärlig så motiverar det inte 
mig.” (Sandra) 

Sandra anser att beröm är något man alltid ska få när man har arbetat hårt och fått bra resultat. 
Men hon tycker inte att berömmet i sig är särskilt motiverande utan då vill hon se det rent 
ekonomiskt också. Linn tänker att när målen uppfylls så märker hon det snarare på sina elever 
och att det blir en belöning i sig. Hon tror även att hennes chef skulle uppmärksamma och ge 
beröm om målen uppfylls, hon menar att det ligger ju även i hennes intresse att målen 
uppfylls då de har satt upp dem tillsammans. 

4.4 Hygien- och motivationsfaktorer 

4.4.1 De gamla lärarna 
För Anna-Karin är lön en form av drivkraft. Hon anser att lönen är väldigt viktig och att 
lärarna på hennes skola fått bra löneförhöjningar även fast de inte är förstelärare. Hon menar 
att lönen blir en bidragande faktor för motivation inom läraryrket då det är bevis på att 
cheferna uppmärksammar hur mycket de arbetar och all extra tid som läggs ned. Kurt menar 
istället att löneökningen i det långa loppet påverkas av att man haft väldigt bra resultat med 
sina elever och att det är resultaten i sig som driver honom. 

4.4.2 De nya lärarna 
För de nya lärarna är lön en stor drivkraft, Emelie resonerar så att med en bra lön så måste 
man även prestera bra. De dagar som Sandra känner är lite extra jobbiga tar hon till 
löneaspekten och känner då att det faktiskt är värt det. Även hon känner att man presterar 
bättre och med bättre prestationer kan man använda det vid framtida löneförhandlingar. 

                                                
7 En statlig satsning för att huvudmännen ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare 
(Skolverket 2016). 
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”Sen är det också ledighet. Det var verkligen en av de saker som fick mig att bli lärare, man 
har så många och långa lov.” (Emelie) 

4.5 Inre motivation 

4.5.1 De gamla lärarna 
För Kurt är den största utmaningen på arbetet att hitta nya och roliga övningar till eleverna. 
Han säger att han sitter nästa två timmar varje dag på sin fritid för att hitta nya utmanande 
uppgifter till eleverna. Enligt Gunilla är den största utmaningen på arbetet att arbeta med barn 
som har svårigheter och få dem att lyckas, vare sig det handlar om koncentrationssvårigheter 
eller att de har det tufft socialt, detta stämmer även Roger in med. Cecilia och Anna-Karin 
pratar mycket om det administrativa som en stor utmaning, och att få tiden att räcka till. 
Anna-Karin berättar att mycket av hennes arbete består av både för- och efterarbete utöver 
själva lektionerna och om hon inte hinner det gör hon inte ett bra arbete. Därför att då hinner 
hon inte reflektera över vad varje enskild individ kan behöva extra. 

”Det gäller att hela tiden fånga in dem som inte är så intresserade, men det kräver också ett 
efterarbete som jag inte alltid hinner.” (Anna-Karin) 

Alla de gamla lärarna anser att deras arbete är meningsfullt. Återkopplingen på prestationer 
från chefer kommer mestadels genom medarbetarsamtal om hålls en gång om året, viss 
återkoppling får man även på lönesamtalen menar Anna-Karin. Då säger hon att 
löneförhöjning är även det en typ av positiv återkoppling. Förutom att få återkoppling under 
medarbetarsamtalen menar Gunilla att man även får det från alla andra möten som till grund 
är idéfokuserande. Hon menar att man bara inte tänker på det som en återkoppling eller 
bekräftelse. Cecilia upplever även att hon blev förstelärare är en återkoppling och bevis på 
uppskattning i sig. Från kollegorna upplever Kurt att man får mycket återkoppling, de arbetar 
intimt ihop och diskuterar vad som gick bra eller dåligt på lektionerna. Han tycker att det är 
väldigt utvecklande och man på så sätt hela tiden får respons på det man gjort och man kan 
även ge respons till andra. Även Anna-Karin tycker att kollegorna är bra på att säga till när 
man gör något bra, de peppar varandra och ger varandra beröm. Gunilla instämmer med både 
Kurt och Anna-Karin angående återkoppling från kollegor och menar att man vid samarbeten 
checkar av och berömmer varandra. Roger menar att återkoppling genom muntlig uppmuntran 
och beröm från kollegor gör väldigt mycket i det dagliga arbetet då dagarna ser så olika ut och 
det inte alltid känns som att arbetet flyter på bra. 

”Mycket av detta är ju egentligen förstelärarens jobb, men jag förstår att det är svårt att 
hinna för jag ser det inte så jättemycket här. Men det behöver inte alltid handla om det, utan 
att man har en full tjänst plus lite till och även om man är duktig så har man ju lika många 

timmar som alla andra.” (Anna-Karin) 

Cecilia upplever ett stort ansvar för resultatet av sina prestationer, ibland kan hon känna att 
det nästan är lite för stort. Ibland, när tiden inte räcker till, arbetar hon på lunchen och tar in 
elever extra för att de ska klara sina mål. Gunilla känner också ett stort personligt ansvar för 
resultatet på sitt arbete och beskriver även hon att det ibland kan bli för stort, då man vill vara 
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med och påverka så mycket möjligt vilket inte alltid är fullt möjligt. Hon menar att när hon 
tidigare haft tuffa klasser har hon inte velat släppa dem eftersom hon känt att det fortfarande 
går att göra skillnad och att hon fortfarande har mer att ge dem. Även Kurt känner att det 
personliga ansvaret ibland kan kännas lite tungt och att han tar åt sig de gånger som resultatet 
inte blir som han tänkt sig. Han tycker att det är svårt att inte tänka att det är hans fel när 
elever inte lyckas så bra som man vill. Kurt anser att man inte kan lägga elevers mindre 
lyckade prestationer på dem utan man måste ha inställningen att det är upp till läraren att 
prestera bättre. Även Anna-Karin känner att hon har ett stort personligt ansvar över resultatet 
av sina prestationer och reflekterar över att den tunga biten, det hon tar med sig hem, är att 
hon inte har lyckats med alla elever. Hon känner inte heller att tiden finns för att ta in alla nya 
idéer och tankar kring undervisningen. Roger upplever ett personligt ansvar för resultatet av 
sitt arbete till en viss del. Han berättar att känslan av det personliga ansvaret kommer fram 
ifall han har rätt förutsättningar, om han inte har det som krävs för att få fram en arbetsro i 
klassrummet så hoppas han på att ledningen känner ett ansvar. 

4.5.2 De nya lärarna 
Alla de nya lärarna var helt eniga om att det är att få tiden att räcka till som är den absolut 
största utmaningen på arbetet. En annan utmaning som de alla upplevt är att även själv räcka 
till för att kunna ge varje elev de stöd och den uppmärksamhet som den behöver. När tiden 
inte räcker till är de alla eniga om att man får ta med arbete hem och sitta sena kvällar och 
ibland även helger. Linn uttrycker att det svåra med att alltid arbeta under en sådan tidspress 
är att få alla olika delar att samspela ordentligt, att gruppen ska fungera, kunna kommunicera 
med alla och få alla övriga delar att klaffa samtidigt. Hon säger att ibland går det, men ibland 
går det verkligen inte. 

”Och utmaningarna är ju även föräldrar, barn med speciella behov och de anpassningar man 
då förväntas göra för en elev med speciella behov och vårdnadshavarna ser det inte på 

samma sätt som man själv gör.” (Sandra) 

Även Emelie tycker att vårdnadshavare och andra nära vuxna är en stor utmaning, kanske till 
och med större än att få tiden att räcka till. Kim berättade om hur hon kan uppleva att små 
enkla saker ibland kan bli de allra största utmaningarna. Vidare berättar Sandra att en 
utmaning som hon möter är den politiska aspekten. Då kan det handla om hur stora 
barngrupper det får vara och allt de administrativa runtomkring. 

”Det kommer ofta nya dokument med bedömningskriterier och andra rapporter från 
Skolverket, när man väl har lärt sig dem då kommer det direkt en ny.” (Sandra) 

Evangalin känner att arbetet hon gör är väldigt meningsfullt och att eleverna på hennes skola 
verkligen behöver henne, många har det inte jättebra hemma och då vill hon inte att man ska 
göra det värre för dem när de kommer till skolan. Att skapa hållbara relationer är viktigt för 
Evangalin. De andra fyra nya lärarna tycker även de att arbetet de gör är väldigt meningsfullt, 
Emelie är inne på samma spår som Evangalin och känner även hon att man kan finnas där och 
stötta de elever som kanske inte har det så bra hemma. Sandra poängterar även att det kanske 
inte är meningsfullt varje dag, varken för henne eller för eleverna men i det stora hela är det 
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ett väldigt meningsfullt arbete. För att lära dig vad som helst i livet så går det alltid enklare 
om du har en lärare som hjälper dig på vägen fortsätter hon. 

”Relationsskapandet är extremt viktigt, så att det känner någon form av trygghet hos oss 
lärare.” (Evangalin) 

Både Sandra och Evangalin fick medarbetarsamtal med sina rektorer i och med att de var 
nyanställda. Evangalin saknar dock mer kontakt med sin rektor och önskar att nu i början så 
kunde rektorn besöka lektionerna oftare. Det här är något som görs i andra skolor, men 
Evangalin tycker att det brister på hennes skola. Återkopplingen från rektorer till Emelie, Kim 
och Linn har främst kommit via mail där de framför något positivt som exempelvis föräldrar 
har sagt. Kim tyckte det var jättebra att rektorn vidarebefordrade den feedbacken eftersom att 
det även var ett tecken på att rektorn var nöjd som ville visa det för henne. 

Bland kollegorna är återkopplingen mycket bättre tycker alla nya lärare, Evangalin får ibland 
mail från sina närmsta kollegor med peppande ord och beröm. Emelie berättar hur de på 
hennes skola arbetar som ett team och efter varje lektion så peppar de varandra och ger 
varandra tips och råd. En särskild bekräftelse är när andra lärare provar hennes idéer och är 
nöjda med dem. På Sandras skola arbetar de mycket med samplanering vilket hon som ny 
uppskattar väldigt mycket. Under samplaneringstillfällena får hon mycket respons från sina 
kollegor. 

”Jag tycker att om eleven inte får den kunskap som den bör få, då går det inte att skylla på 
någon annan än mig själv.” (Kim) 

”Ett misslyckande för eleven är lika mycket ett misslyckande för mig.” (Evangalin) 

De nya lärarna är helt eniga i att de känner ett stort personligt ansvar för resultaten som blir av 
deras arbete. De pratar enhetligt om att det är deras uppgift att få eleverna att nå de mål som 
finns uppsatta för dem och att se till att dessa mål blir individuella för varje elev. Emelie säger 
att även om hon känner att väldigt mycket ansvar ligger på henne är det ändå skolan som har 
det slutgiltiga, hon tillsammans med rektorn och övrig personal. Sandra känner ibland att det 
är just det personliga ansvaret som ger henne dåligt samvete, när det är något hon inte hinner 
göra eller något som inte blev som hon tänkt sig. Hon tror att när hon har gått igenom en 
klass, alltså följt dem från förskolan till tredje klass och får en ny klass att arbeta i då kommer 
hon känna sig mer bekväm. Som det är just nu är allt väldigt nytt och man har inga beprövade 
idéer att plocka fram när det tryter säger hon. 

4.6 Professionsteori och autonomi 

4.6.1 De gamla lärarna 
Cecilia upplever att runt eleverna så arbetar hon och hennes kollegor väldigt nära varandra. 
Cecilia säger även att för henne är det en viss skillnad då hon inte har en egen klass utan 
arbetar i flera olika samtidigt, det gör att hon måste arbeta väldigt mycket tillsammans med 
sina kollegor. 
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“Viljan är stark att göra det tillsammans men vi skulle kunna samarbeta betydligt mycket mer 
om det fanns tid.” (Anna-Karin) 

”Jag hade önskat att vi samarbetade ihop mer men jag känner knappt av att de andra vill det, 
därför arbetar jag ensam mot de uppsatta målen.” (Roger) 

Kurt känner absolut inte att han arbetar ensam utan kollegorna arbetar tillsammans som ett 
team, detta håller även Gunilla med om. Kurt menar även att allt ska bottna i beprövade 
erfarenheter och det som man har lyckats med tidigare inte ska kastas bort utan användas av 
andra i framtiden. Kurt ingår även i en grupp som vidareutbildas inom matematik, de ses var 
fjortonde dag och diskuterar pedagogik. Där lär de sig massor som inte riktigt går att peka på 
men som man kan använda sig utav det i undervisningen. 

Kurt berättar att vid planering av lektioner och inom själva undervisningen så är friheten stor, 
det motstridiga är att arbetet även blir väldigt strikt då det är lektionsbundet och man kan inte 
heller arbeta utanför ramarna som är uppsatta för en skola. Cecilia håller med Kurt om att 
man har stor frihet och chans att arbeta självständigt, samtidigt som hon anser att det inte 
finns någon tid. Bristen på tid gör då att man inte kan arbeta så fritt och självständigt som man 
vill. Även på Rogers skola är friheten stor så länge man rör sig inom läroplanen. Han berättar 
att lärarna vill arbeta tematiskt över hela stadiet men att de inte kommit så långt ännu. Gunilla 
menar att det i hennes skola också finns mycket utrymme för självständighet och frihet, att det 
är upp till dem själva att avgöra hur mycket man vill samarbeta med kollegor eller utföra 
arbetet var för sig. 

”Jag tycker ändå att jag har frihet i bestämmandet, men det är svårt att få tiden att räcka 
till.” (Cecilia) 

”Det är friheten och självständigheten som är det roliga med mitt jobb. För att nå målen och 
på vägen dit kan jag göra mycket själv och det är jättekul.” (Anna-Karin) 

Enligt Kurt är det många skolor som har en färdig bok som de arbetar utefter, men på hans 
skola har de varit väldigt intresserade av att vara kreativa och komma med egna idéer. På 
Anna-Karins skola har de alltid gjort grovplaneringen tillsammans i ämnesgrupper, då sätter 
de upp en tydlig ram för vad som ska hinnas med. Sedan är det upp till varje lärare hur de når 
målen. 

4.6.2 De nya lärarna 
Alla de nya lärarna känner att de arbetar tillsammans med sina kollegor mot de mål som finns 
uppsatta. Evangalin kan dock känna att vissa vill arbeta mer tillsammans än andra och att det 
skiljer sig om man är ny som lärare på skolan eller om man har arbetat där under en längre 
period. Emelie har även hon tidigare erfarenheter av att man inte alls arbetar så mycket 
tillsammans som de gör på hennes skola. Hon tror även att det var vanligare förr då man höll 
hårt på sina egna tankar och idéer, idag vill man mer dela med sig med sina kollegor eller 
genom olika forum på sociala medier. 
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”Det är så många som jobbar helt själva och får dra hela lasset helt själv så jag tror nästan 
att det är vanligare, men det är en kultur som jag tror håller på och förändras.” (Emelie) 

Sandra berättar om hur hennes skola har blivit utvalda till att börja arbeta med PRIO som är 
ett utvecklingsarbete som drivs utav SKL och Stockholms stad för att effektivisera 
verksamheter. En stor del av det arbetet handlar om samplanering, alltså att planera 
tillsammans. Det är även något som Sandra berättar att det pratas mycket om på 
lärarutbildningen, just samplanering. Hon anser även hon i likhet med Emelie att de som har 
arbetat länge vill ofta göra det på sitt sätt, men de blir färre och färre. Linn pratar också 
mycket om hur hon och hennes kollegor arbetar tillsammans men att i slutändan så är det hon 
som måste se till att saker blir gjorda, det kan man inte lägga över på någon annan. 

Alla de nya lärarna instämmer i att de har stor frihet och kan arbeta självständigt på sina 
respektive skolor. Schemat är inget som någon av de nya lärarna kan styra över men alla har 
fria händer vad det gäller planering av undervisningen. De riktlinjer som de måste följa är att 
eleverna ska nå upp till läromålen, men hur de når dit är upp till varje individuell lärare 
berättar Emelie. Det är något hon uppskattar med läraryrket, att hon får vara innovativ och 
använda sin fantasi. 

”Det är de administrativa som inte är så fritt.” (Sandra) 

Kim, Linn och Sandra pratar om att de arbetar mycket tillsammans i den frihet man har, 
tillsammans med kollegor som vill åt samma håll. Sandra tycker även att man borde dela med 
sig av lektionsupplägg och liknande saker mellan olika skolor för att se till att alla elever går 
ut med samma kunskaper. Detta även fast olika lärare undervisar på olika sätt, då menar hon 
att verktyg som samplanering och kollegialt lärande kommer in så att de verkligen kan ta 
hjälp av varandra. 

4.7 Skolreformer 

4.7.1 De gamla lärarna 
Anna-Karin anser att reformen lärarlegitimation infördes då man ville göra läraryrket mer 
populärt eftersom det tidigare hade varit svårt för skolor att få in nya lärare. Hon tror att man 
ville ha en högre status på yrket och förbättra dess rykte som hade försvunnit genom det 
sjunkande resultatet. Cecilia instämmer med Anna-Karin och menar att lärarlegitimationen 
kom till för att konstatera att alla lärare ska vara behöriga att undervisa. Även Roger menar att 
införandet skedde för att höja statusen på yrket och göra det mer professionellt. Detta för att 
dra en gräns mellan behöriga och obehöriga lärare så att rätt löner kan höjas. Enligt Kurt 
måste det finnas någon typ av yrkesståndhet för att kunna säkra att det faktiskt finns utbildade 
lärare som undervisar. Kurt berättar att det har varit enstaka fall i hans skola där det har varit 
lärare som inte har fått en ny tjänst på grund av att de inte haft lärarlegitimation. Vidare 
berättar han att det även har varit vissa som fått en ny tjänst där de även fått utbilda sig till att 
till slut få legitimationen och bara fylla på det som saknats. Överlag är Kurt positiv till 
införandet av reformen lärarlegitimation då vem som helst inte längre kan bli lärare. 
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”Det har ju blivit högre krav på att bli lärare och sen dess tycker jag att det blivit mycket 
bättre. Sen måste man ha det där lilla lärar-jaget, det har ju inte alla trots att de har den 

formella skickligheten.” (Kurt) 

Cecilia anser att införandet av lärarlegitimationen varit onödig då utbildade och behöriga 
lärare redan har en examen som bevis på vad som studerats, hon menar att pengarna till 
legitimationen istället hade kunnat läggas på barnen. Detta stämmer även Gunilla in med som 
menar att hon inte förstår vad det ska tillföra överhuvudtaget. Anna-Karin berättar att 
lärarlegitimationen varit bra för hennes egen del men att hon kan se problemet med det på 
vägen. Hon menar att lärare som varit verksamma i flera år och hela tiden följt läro- och 
kursplanerna på sätt och vis blivit behöriga med åren och därför anser hon att det inte alltid är 
viktigt med lärarlegitimationen. Roger är mestadels positiv till lärarlegitimationen, däremot 
har han resonerat kring hur avgörandet sker vad gäller det man kan undervisa och inte 
undervisa. Han menar att en del gamla kollegor fått behörighet i ämnen som andra inte fått, 
fastän de har läst samma kurser, det var även något som Cecilia upplevt när hon och hennes 
kollegor jämförde legitimationerna. 

Enligt både Anna-Karin och Kurt infördes även försteläraryrket för att stärka läraryrkets 
status. Gunilla anser däremot att försteläraryrket infördes för att kunna öka lärarlönen. Kurt 
anser att försteläraryrket kan vara både bra och dåligt men att allting handlar om vad man blir 
förstelärare inom. Han känner att det har gått lite snett till i vissa fall då man infört 
försteläraryrket inom integration eller i vänligt bemötande istället för att ha förstelärare inom 
svenska eller matematik där den faktiska undervisningen ligger. 

”Försteläraren infördes för att allt fler ska vilja bli lärare och för att det ska finnas en 
karriärsklättring även för oss. För det har det inte funnits tidigare.” (Cecilia) 

Cecilia arbetar som förstelärare på sin skola och tog den tjänsten på grund av att hon ville 
främja elevernas läsinlärning och de ekonomiska förmånerna. Det har inte skett någon stor 
förändring i hennes arbete sedan hon blev förstelärare och hon menar att den enda skillnaden 
är att hon nu får mer betalt. Hon upplever att det är en negativ inställning till försteläraryrket 
hos många lärargrupper i samhället, detta har hon bland annat märkt av i sociala medier. Hon 
pratar om att förstelärare i andra kollegium märkt av en otrolig avundsjuka bland kollegor på 
grund av att de inte får den extra ersättningen och att dessa förstelärare känt sig utfrysta. 
Cecilia säger dock att hon själv bara fått positiva reflektioner och att hon inte känt av någon 
avundsjuka bland hennes egna kollegor. 

Gunilla känner att hon delar samma tankesätt och inställning till försteläraryrket som hennes 
kollegor sedan införandet. De anser att om man tjänar mer så ska man arbeta mer, Gunilla 
berättar däremot att man inte uttrycker sig exakt så men att det är den känslan som finns på 
hennes skola. Hon anser att man inte borde förväntas göra ett bättre arbete än de som är 
förstelärare. 

Varken Kurt, Roger eller Anna-Karin strävar efter att bli förstelärare då de är nöjda med 
rollen de har idag. Roger känner att han vill göra ett bra arbete som lärare i första hand och då 
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blir det för stor arbetsbelastning med försteläraryrket. Gunilla kan däremot tänka sig att bli 
förstelärare, men endast på grund av de ekonomiska förmånerna man får med yrket. Anna-
Karin tror att man ändå, trots att man inte strävar efter det, undermedvetet blickar framåt mot 
en karriärklättring då läraryrket hela tiden handlar om utveckling. Hon menar att eftersom 
försteläraryrket fortfarande är relativt nytt och att man inte vet så mycket om vad den bidrar 
med så har den inte nämnvärt gjort någon större skillnad, därför menar hon att inte alla lärare i 
dagsläget strävar efter att bli förstelärare men att detta kan ändras med tiden. 

”Jag vet inte om förstelärarrollen gav den effekt som det var tänkt. Som förstelärare ska man 
göra mer än det man undervisar i men den tiden finns inte alltid där. Jag är kluven till det 

här.”(Anna-Karin) 

”Från början var väl tanken bra med försteläraren men nu har det blivit helt fel. Det var sagt 
att de skulle få bra betalt och att deras tid med barnen inte skulle tas ifrån men i praktiken 

har det blivit att de flesta förstelärare undervisar mindre.”(Gunilla) 

Kurt berättar att den finns ungefär sju förstelärare i hans skola men att det bara är en av dem 
som han faktiskt märker av. Han anser att försteläraren inom naturorienterande ämnen gjort 
ett fantastiskt arbete och han fått lära sig väldigt mycket av denne. Vidare menar Kurt att det 
är väldigt mycket upp till personen i sig hur man vill förmedla försteläraryrket utåt men att de 
enligt hans mening ska vara pådrivande på något sätt, detta har inte han känt av hos de flesta 
förstelärarana i hans skola. Detta kan även Gunilla hålla med om som menar att hon vet att det 
finns förstelärare på hennes skola men som hon inte har någon aning om vilka det är. Hon får 
känslan av att förstelärarna själva kanske inte står för att de är det på skolan. Anna-Karin 
menar att hon varit fundersam till varför man får arbeta som förstelärare och vad det är man 
ska ha åstadkommit för det. Hon menar att det lätt kan hända att det finns många människor i 
det fördolda som gör väldigt mycket och är fantastiska pedagoger, som inte är förstelärare. 
Hon anser att det måste vara det man presterar i klassrummet och hur man lyckas med sina 
elever som är det absolut viktigaste som lärare. Vidare berättar Anna-Karin att hon anser att 
läraryrket idag blivit väldigt komplext. 

”På min förra arbetsplats såg jag att en del lärare ville utveckla sin pedagogik efter att ha 
haft seminarium med förstelärarna, de blev inspirerade. Det har jag däremot inte sett här 

vilket tyder på att förstelärarna arbetar på olika sätt i olika skolor.” (Roger) 

4.7.2 De nya lärarna 
De nya lärarna är helt eniga om att införandet av lärarlegitimationen skedde på grund av att 
stärka statusen, öka kompetensen och göra yrket attraktivt. Emelie menar att man med hjälp 
av lärarlegitimationen kunnat sortera bort obehöriga lärare så att inte vem som helst kan 
undervisa utan att ha en pedagogisk bakgrund. Sandra berättar att vem som helst kunnat bli 
lärare innan legitimationen infördes då inte alla känt att den fyraåriga utbildningen varit 
nödvändig då man utan den kunnat börja undervisa. Linn anser att lärarlegitimationen kom till 
för att öka statusen på yrket och genom det locka fler personer till lärarutbildningen då det har 
varit en otrolig brist på lärare. 
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”På legitimationen står det exakt vad man får undervisa i och då hamnar inte lärare fel.” 
(Sandra) 

De nya lärarna har däremot olika egna åsikter och uppfattningar om skolreformen 
lärarlegitimation. Evangalin anser att införandet av reformen bidragit till en del svårigheter. 
Hon menar att det finns en hel del lärare som har arbetat utan lärarlegitimationen och utan den 
särskilda utbildningen men som ändå blivit kompetenta genom åren, men att krav på 
legitimationen ledde det till att de slussades bort och inte fick arbeta kvar. Evangalin berättar 
vidare att hon till en början var positiv till lärarlegitimationen då hon trodde att det skulle höja 
lärarstatusen men det tycker hon inte har hänt. Hon anser även att lärarlegitimationen borde 
ingå i examensbeviset och att det känns onödigt att söka efter den i efterhand och det 
instämmer Sandra med. Sandra pratar om att priset för att hämta ut legitimationen är för dyrt 
och att det tar lång tid att få legitimationen. Hon menar att det borde vara de redan yrkesaktiva 
lärare som ansöker om legitimationen och att de nyexaminerade lärarna borde få den i 
samband med examensbeviset. Linn, Kim och Emelie ställer sig däremot mer positiva till 
legitimationen. 

”Jag tycker verkligen att det är jättebra. Det behöver bli mer kvalitet i yrket och det är på tok 
för många som just nu arbetar inom yrket men som inte borde vara där. Det är så viktigt att 

man har utbildningen i ryggen.” (Emelie) 

Enligt Emelie infördes försteläraryrket för att locka fler till att bli lärare. Hon menar att 
läraryrket inte är karriärsdrivet då det inte är ett karriärsyrke där man kan klättra sig uppåt, 
men att det genom försteläraryrket ändå blir en liten karriärskurva där man får något som kan 
driva en framåt. Sandra stämmer in med detta och menar att lärarna innan försteläraryrket 
alltid varit på samma nivå men att med den nya rollen finns nu chansen för att kunna göra 
karriär. De flesta av de nya lärarna är eniga om att de i dagsläget inte strävar efter att bli 
förstelärare, detta beror främst på att de anser att de behöver mer erfarenheter som lärare 
innan de tar nästa steg i karriären. Emelie berättar att hon inte känner sig redo för 
försteläraryrket ännu och att hon istället arbetar mot att verkligen komma in i yrket, som hon 
anser att bara det är en stor bedrift. 

”Möjligtvis att jag skulle tänka mig det i framtiden när jag har mycket mer erfarenhet. Just 
nu känner jag att jag behöver landa i yrket och få mer erfarenheter, men efter det skulle jag 

säkert kunna tänka mig det.” (Linn) 

Sandra hade som mål under utbildningens gång att bli förstelärare och menar att det har att 
göra med att man vill komma högst upp och känna att man kämpar för någonting förutom 
eleverna. Hon berättar att hon nu i efterhand varit fram och tillbaka med vart målet ska ligga 
då hon har fullt upp med att vara lärare. Sandra pratar om man genom försteläraryrket uträttar 
något än att enbart undervisa, bland annat genom att föra över kompetens till kollegor, detta 
samtidigt som man undervisar eleverna. Hon menar att tiden inte räcker till idag och man som 
förstelärare går ner i undervisningstid. 
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”Jag tycker absolut att det är vettigt att gå ner i undervisningstid. Men då börjar jag tänka på 
hur det påverkar eleverna om någon annan ska komma in och undervisa istället för mig.” 

(Sandra) 

Kim är kluven till att anta rollen som förstelärare i framtiden. Hon menar att hon kan tänka sig 
bli förstelärare för att det finns så mycket ämnen som man kan fördjupa sig i samtidigt känner 
hon att hon inte vill bli förstelärare eftersom att hon tycker att det är lika roligt att få känna att 
man kan vara en del av allt möjligt. Evangalin menar däremot att hon inte förstått sig på 
försteläraryrket ännu, detta eftersom att hon inte har sett skillnaden på det och en vanlig 
ämneslärare på sin arbetsplats. Hon berättar att hon i dagsläget nöjer sig med att vara lärare 
men att hon kanske ändrar uppfattning om försteläraryrket i framtiden. 
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5. Analys 
I det här avsnittet presenteras en analys av det empiriska materialet i förhållande till valda 
teorier samt tidigare forskning. Avsnittet är indelat i likheter och skillnader mellan lärare 
som arbetat sen innan implementeringen och de som börjat arbeta efter. Avsnittet avslutas 
med en analys av skolreformerna som undersöks i studien. 

5.1 Likheter mellan gamla och nya lärare 

Enligt Nationalencyklopedins (2016) definition är motivation “en psykologisk term för de 
faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål”, flera av de nya 
lärarna visade på att anledningen till att de från början intresserade sig för läraryrket var på 
grund av att de ville nå ett mål. De ville förbättra det som de själva upplevt som mindre bra 
med deras skolgång och kände en skyldighet gentemot de barn som växte upp i samma 
stökiga områden som de själva gjort. Även de gamla lärarna ville uppnå ett mål med sitt 
arbete, men då handlade det mer om att ge tillbaka för att de själva trivts så bra när de gick i 
skolan. Enligt Kornhall (2015) upplever individer hög motivation i arbetet när de känner att 
de kan vara med och påverka sin situation samt om arbetet känns relevant. Flera av de 
intervjupersoner som medverkat i den här studien säger att det som motiverar dem mest är 
just det att de upplever att de kan göra någon skillnad, både för eleverna men även för 
samhället och framtiden. Man ser ett väldigt tydligt mönster gällande hur intervjupersonerna 
upplever deras arbete som relevant, både de gamla och de nya lärarna betonar att rätten till en 
bra utbildning inte bara är i rena kunskapsämnen utan även i olika typer av relationer är 
väldigt viktigt för elever. 
 
Både de gamla och nya lärarna menade i enlighet med Deci och Ryans (2000) tidigare 
forskning att de valde yrket på grund av att de får vara kreativa i sitt arbete och detta bidrar i 
sin tur till en hög grad av motivation. Enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) handlar 
motivation om intensiteten i handlingarna, de nya lärarna pratade ofta om hur ingen dag är 
den andra lik och de gamla lärarna om hur nervositeten och känslan av att vara nyexaminerad 
infann sig inför varje ny termin. Det var även i stort sätt alla intervjupersoner som upplevde 
att de utvecklades på ett personligt plan i deras arbete, Herzberg (1060) tar upp 
utvecklingsmöjligheter och avancemang som två motivationsfaktorer i hans tvåfaktorteori. De 
gamla lärarna syftade till största del på att de hela tiden får lära sig något nytt och att de blivit 
både tryggare och starkare som personer och i deras yrkesroller. För de nya lärarna handlade 
det mer om att de konstant hamnar i nya situationer och därför måste omvärdera egna åsikter 
och värderingar. Detta stämmer även överens med Deci och Ryans (2000) forskning om att 
människor behöver uppmuntran i form av extern stimulans för att de ska känna sig motiverade 
nog till att kunna arbeta efter uppsatta mål inom en organisation. De använder sig av fyra 
olika aspekter av yttre motivation, och de två sista aspekterna identifieringsreglering och 
integrerad reglering handlar om hur yttre motivation förknippas med att individer drivs genom 
att ha identifierat sig med det i beteendet som är positivt men också integrerat detta med sitt 
rätta jag. 
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Den externa regleringen som är den första av Deci och Ryans (2000) aspekter och handlar om 
att individens beteende styrs av yttre bestämmelser, motivationen kopplas då samman med en 
ytlig inriktning på beteendet och grundas, i lärarnas fall, på krav. Intervjupersoner från båda 
grupperna var helt eniga om att de har en stor frihet och möjlighet till att arbeta självständigt 
på deras respektive skolor men understryker samtidigt att de har riktlinjer som de måste följa 
för att deras elever ska nå upp till läroplanen men att det är upp till varje lärare hur de ska 
uppnå dessa mål. Både de gamla och de nya lärarna pratade i enlighet med Deci och Ryans 
(2000) andra aspekt, interjektionsreglering, som har som syfte att undvika att få och känna 
skuld eller viljan att leva upp till andras förväntningar. Då de känner ett stort personligt ansvar 
för resultatet av sina prestationer, de menade även att det ansvaret ibland nästan kan bli lite 
för stort och tungt. 
 
Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att de viktigaste motivationsskapande incitament som 
organisationer har grundar sig på föreställningen av framtida belöningar. Det finns enligt dem 
två olika former av belöningar, materiella och symboliska. Även Deci och Ryan (2000) 
beskriver den yttre motivationen som någon form av belöning och att det mestadels brukar 
handla om en slags ekonomisk kompensation för uppnåendet av mål. Det var ingen utav 
intervjupersonerna som ansåg att måluppfyllelse på deras arbete resulterade i någon form av 
materiell- eller ekonomisk belöning. Däremot var det flera som vittnade om att de uppsatta 
målen istället var kopplade till beröm och peppande ord från chefer, vilket är den andra 
formen av belöning enligt Jacobsen och Thorsvik (2014). Intervjupersonerna ansåg att beröm 
är något man alltid bör få vi hårt arbete. Intervjupersoner från de båda grupperna såg på 
personliga relationer och möten med nya människor som något som medförde relevans till 
deras arbete vilket Kornhall (2015) medför att känslan av hög motivation uppstår. Det ligger 
även i linje med Herzbergs (1960) tvåfaktorteori som listar relationer som en hygienfaktor.  
 
Sahlin och Eriksson-Zetterquist (2016) beskriver hur kollegiala organisationer byggs upp av 
att kunskap ska styra och vikten av att utvecklingen tar till vara och vilar på kunskap. Vidare 
visar även Decis (1999) forskning på att lön kan vara en stor motivationsfaktor om den är 
kopplad till den enskilda individens kompetens. Intervjupersoner från de båda grupperna 
anser att deras enskilda kompetens reflekteras i deras lön och på så sätt till motivation då det 
är deras enskilda prestationer värderas på medarbetar- och lönesamtal.  
 
Enligt tidigare forskning från Caresoli et al. (2014) är den inre motivationen den som är av 
högst betydelse för individer. De visar på att den inre motivationen är likställd med bra 
prestationer vilket i sin tur leder till bättre kvalitet i arbetsutförandet. Utifrån de båda 
grupperna kan man urskilja att det finns utmaningar med arbetet och för att man ska nå en hög 
grad av inre motivation krävs det att arbetsuppgifterna utgör en viss utmaning (Ahl 2004, ss. 
46-47). Man kan urskilja ett framträdande mönster i vad som intervjupersonerna anser vara 
den allra största utmaningen på arbetet, båda grupperna var i det här helt eniga. Det handlade 
om det administrativa kringarbetet som en stor utmaning för att få tiden att räcka till. 
 
När man tittar på de nyckelfunktioner som enligt Hackman och Oldham (1980) måste 
uppfyllas för att man ska uppnå en hög grad av inre motivation kan man se vissa likheter i hur 
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intervjupersonerna har svarat. Det är viktigt att man får veta vad resultatet med 
arbetsuppgifterna är, man bör även känna att man har ett personligt ansvar för resultatet av de 
arbetsuppgifter man utför (Hackman & Oldham 1980, ss. 72-73). Både de gamla och nya 
lärarna ansåg att de har ett personligt ansvar för resultatet av deras arbetsprestationer, detta på 
grund av att de vill vara med och kunna påverka eleverna så mycket som möjligt. Detta ansåg 
Hackman och Oldham (1980) vara viktigt för att man ska känna sig nöjd när man presterat 
något bra och mindre nöjd när man inte presterat lika bra. De båda grupperna ansåg att de får 
bra återkoppling, beröm och konstruktiv kritik från sina kollegor men att från cheferna så 
kommer det inte lika ofta utan är till största del kopplade till medarbetarsamtal. Enligt Deci 
och Ryan (2000) så visar feedback, sociala relationer och personlig utveckling på den 
enskilda individens kompetens och detta anses ha en positiv inverkan på den inre 
motivationen. Både grupperna ansåg även att arbetet de utför är meningsfullt, vilket är viktigt 
för utan känslan av meningsfullhet spelar inte de två andra nyckelfunktionerna i Hackman och 
Oldhams (1980) modell någon roll. För de nya lärarna kan meningsfullheten ligga i att stötta 
de elever som inte har det så bra hemma och hur viktigt det är med lärare och förebilder i livet 
för, enklare, att ta sig dit man vill. Det fanns både gamla och nya lärare som resonerade kring 
att om elever inte uppnådde den kunskap som förväntades så fanns det ingen annan att skylla 
på en på den ansvarige läraren. 
 
Intervjupersoner från båda grupperna ansåg sig tjäna ett högre syfte än att endast lära ut ren 
ämneskunskap till sina elever. Flera av dem kände att de även skulle vara med och forma 
relationer och förbereda dem för framtiden, både i de högre årskurserna men även i samhället. 
Utifrån Hedegaard Heins (2012) professionsteori som delar upp yrkesprofessioner mellan 
kall- och maktperspektivet kan man klart se att intervjupersonerna säger sig tjäna ett högre 
syfte och de vill alltid göra sitt allra bästa för eleven. De gamla och de nya lärarna är eniga om 
att det finns utrymme för självständighet på deras arbete då friheten och kontrollen är stor vid 
planering av lektioner samt inom undervisningen och enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) 
handlar autonomi om att ha kontroll och eget ansvar över sin arbetssituation. Hackman och 
Oldham (1980) beskriver även dem autonomi genom självständighet och graden av frihet, 
vilket är något som alla intervjupersoner upplever finns på deras arbetsplats. 
 
Inom båda grupperna kan man se att de tre grundläggande psykologiska behoven för att känna 
sig motiverad från Deci och Ryans Self-Determination Theory är framhävda.  Den första av 
de tre grundläggande psykologiska behoven är kompetensen vilket uppfylls genom att alla 
intervjupersoner är legitimerade lärare, den andra är samhörigheten genom att de anser sig 
arbeta tillsammans mot uppsatta mål och slutligen autonomin vilket uppfylls då de känner att 
det finns utrymme för självständighet på arbetsplatsen genom den fria planeringen av 
lektioner och undervisning. 

5.2 Skillnader mellan gamla och nya lärare 
Enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) handlar motivation om intensiteten i handlingarna. 
De nya lärarna upplevde att de utvecklades på ett personligt plan i sitt arbete genom att de inte 
har gamla välbeprövade idéer och material som de kan återanvända, jämfört med de lärare 
som arbetat inom yrket under en längre period. På grund av detta måste de nya lärarna 
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ständigt komma med nya innovativa idéer och verktyg för undervisningen, vilket gör att 
intensiteten i handlingarna blir väldigt hög vilket stödjer Kaufmann och Kaufmanns (2010) 
motivationsteori. Detta var dock något som även en av de gamla lärarna upplevde, men inte 
för att denne hade gammalt material utan för att tiden är i konstant förändring och att det 
därför gäller att hålla sig uppdaterad för att hänga med. 
 
Forskarna Deci och Ryan (2000) har tagit fram fyra olika aspekter av yttre motivation som 
bland annat innefattar interjektionsreglering. Interjektionsreglering beskriver beteenden som 
är styrda av individen själv och eventuella konsekvenser som kan komma från denne, detta i 
syfte att bland annat känna viljan av att leva upp till andras förväntningar. Vid frågan om vad 
utmaningarna är i arbetet svarade några av de nya lärarna att föräldrar var en av dem. Känslan 
av att inte leva upp till föräldrarnas förväntningar blir en utmaning som även kan leda till 
känslor av skuld vilket visar på att denna utmaning bidrar till yttre motivation. 
 
Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att de viktigaste motivationsskapande incitament som 
organisationer har grundar sig på föreställningen av framtida belöningar. Forskarna har tagit 
fram två former varav en av dem är materiella belöningar där alla nyttigheter som kan 
tillskrivas som ekonomisk värde infaller. De flesta av studiens intervjupersoner menar att de 
uppsatta målen i deras arbete inte är kopplade till ekonomiska bonusar. Däremot avviker en 
av de nya och en av de gamla lärarnas mening från det här, då de menar att prestationerna i 
det långa loppet är knutna till det ekonomiska eftersom det inte sker någon löneutveckling om 
man ständigt visar på dåliga resultat. De menar även att man kan använda sig av målen vid 
framtida löneförhandlingar och att man kan ha det som en stark anledning till löneökning om 
de uppsatta målen har uppnåtts. Jacobsen och Thorsviks (2014) andra form av belöning är 
symbolisk belöning och handlar om att få beröm eller särskild uppmärksamhet för 
prestationer av chefer. Även fast de flesta intervjupersonerna anser att de uppsatta målen är 
kopplade till beröm och peppande ord från chefer avviker sig några av de nya lärarnas åsikter 
angående detta då dem anser att man får beröm från chefer men att det inte är motiverande i 
deras arbete.  
 
Vidare menar Jacobsen och Thorsvik (2014) att det är viktigt att belöningar knyts an till 
tydliga mål som verkar motiverande och att dessa bör vara tydliga, realistiska och ska 
uppfattas som viktiga. Intervjupersonerna från de båda grupperna visade på stora avvikelser 
gällande vad de tycker om de uppsatta målen i deras arbeten. Bland de gamla lärarna är 
åsikterna olika då en av dem menar att målen på dennes skola både är realistiska och väldigt 
tydliga, medan en annan anser att målen på dennes skola inte är realistiska då de är alldeles 
för stora och svårmätbara. Även de nya lärarna visade på avvikelser då tre av dem menade att 
målen på deras respektive skolor inte är särskilt tydliga och därför inte heller realistiska. 
Däremot anser de andra två av de nya lärarna att de uppsatta målen på deras skolor både är 
viktiga och tydliga och att dessa ständigt följs upp. 

Frederick Herzberg presenterade under 1960-talet en teori där han skiljde på motivations- och 
hygienfaktorer. Hygienfaktorer är de faktorer som förknippas med otillfredsställelse i arbetet, 
med det menade han att dessa faktorer knappt märks när de finns men att det blir väldigt 
uppenbart när de inte finns. För de nya lärarna var lön en direkt motivation och väldigt viktigt 
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för att motivationen skulle infinna sig, de nya lärarna kopplade istället lön med prestation och 
beskrev det som en utveckling över tid. Herzberg (2007) ansåg att lön kan ses som en 
motivationsfaktor då den är kopplad till prestationer eller som ett bevis på bekräftelse. En av 
intervjupersonerna från de nya lärarna resonerade kring att bra lön bör resultera i bra 
prestationer och att lön är ett bevis på att chefer uppmärksammar det arbete som utförs. När 
intervjupersonerna fick frågan om vad som motiverade dem i läraryrket svarade en av de nya 
lärarna att denne anser att lön är en motivationsfaktor, endast en utav de gamla lärarna 
nämnde något om lön under den här frågan. Twenge et al. (2010) visade i sin tidigare 
forskning att individer som just blivit verksamma inom sitt arbete värdesätter de yttre 
faktorerna, såsom lön, framför de inre men att detta är något som under karriärens gång 
förändras och med tiden börjar de istället uppskatta de inre faktorerna för motivation framför 
de yttre. Hygienfaktorer utifrån Herzbergs tvåfaktorteori kan även vara arbetsvillkor, enligt en 
utav de nya lärarna var en av de stora anledningarna till att denne valde yrket ett av dess 
arbetsvillkor. Möjligheten till ledighet i och med alla de lov som finns för skolelever i 
Sverige. 

För att man ska nå en hög grad av inre motivation krävs det att arbetsuppgifterna utgör en viss 
utmaning (Ahl 2004, ss. 46-47). Man kan se skillnad mellan vad de två olika grupperna 
upplever som utmanande på arbetet. De gamla lärarna anser att få elever med olika 
svårigheter att lyckas i skolan är en stor utmaning medan de nya lärarna framhäver hur elevers 
vårdnadshavare och andra nära vuxna är en stor utmaning att handskas med. Detta visar på att 
de båda grupperna når en hög grad av inre motivation men att de når inre motivation på olika 
sätt.  
 
Professorerna i företagsekonomi Kerstin Sahlin och Ulla Eriksson-Zetterquist (2016) menar 
att kollegiala organisationer byggs upp av att kunskap ska styra och inte de enskilda 
individerna eller deras intressen. Alla de nya lärarna anser att de arbetar tillsammans mot de 
mål som finns, det är däremot lite mer splittrat mellan de gamla lärarna. Majoriteten av dem 
anser att de arbetar tillsammans med sina kollegor men en av dem upplever inte att tiden 
riktigt finns till för att kunna samarbeta fullt ut. En annan av de gamla lärarna känner att 
denne gärna skulle vilja arbeta närmre med sina kollegor men tycker sig inte se det intresset 
hos de andra. Flera av de nya lärarna anser att de som varit yrkesaktiva länge i större 
utsträckning vill arbeta för sig själva medan de som kommer nya hellre vill arbeta med sina 
kollegor. Sahlin och Eriksson-Zetterquist (2016) betonar att idealet inom professionsteori och 
kollegialitet inte representeras av enskilda intressen utan av kunskap och erfarenhet och nya 
lärarna tror att de mer och mer går mot att arbeta tillsammans, då det är något som diskuteras 
mycket frekvent på lärarutbildningen. 

5.3 Skolreformer 
Under början av 2010-talet genomgick den svenska skolan en stor mängd reformer. Genom 
införandet av lärarlegitimation försökte man inom svenska skolan uppnå ett slags monopol 
genom att endast ta in de lärare som innehar lärarlegitimation vilket är ett bevis på att de 
besitter rätt typ av kompetens, detta är något som Sundin (2003) diskuterar i sin forskning om 
hur man använder sig av olika strategier för hur medlemmar tas upp i verksamheten. Lärarnas 
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Riksförbund (2016) ville med införandet av lärarlegitimation uppnå känslan av ett större 
personligt ansvar som lärare. De nya lärarna är helt eniga om att de känner ett stort ansvar för 
resultatet av sina arbetsprestationer, vilket är en bidragande faktor för att man ska känna en 
hög inre motivation enligt Hackman och Oldham (1980). Även de gamla lärarna upplever att 
det har ett stort personligt ansvar, flera av dem anser till och med att det ibland kan bli lite för 
stort. Detta kan nästan ses som en negativ effekt av de tre nyckelfunktioner som ska vara 
uppfyllda enligt Hackman och Oldhams (1980) modell för att man ska uppnå en hög inre 
motivation. Känslan av att det personliga ansvaret ibland kan kännas lite för stort resulterade 
även i känslan av att man misslyckats de gånger som eleven inte tillfredsställts eller uppnått 
uppsatta mål enligt intervjupersoner från båda grupperna. 
 
Införandet av lärarlegitimation tillkom för att se till att alla yrkesaktiva lärare i Sverige 
innehar rätt typ av utbildning för det arbete de utför, på det här viset sätter man 
kunskapsanspråket i centrum. Detta ligger helt i linje med vad Sundin (2003) anser att en 
profession förväntas inneha, en koppling mellan utbildning, forskning och tillämpning. Man 
kan även se att genom införandet av lärarlegitimation så försöker yrkesprofessionella uppnå 
en typ av monopol genom att styra vilka som får och inte får vara aktiva inom yrket. 
Lärarlegitimationen är även ett bevis på att innehavaren har uppnått de kunskapsmål som 
krävs för legitimationen, vilket ger dessa lärare en större makt. Sahlin och Eriksson-
Zetterquist (2016) diskuterar ett ytterligare steg inom professionsteori och kollegialt styrande, 
det är där man gör skillnad på medarbetare och kollegor. Kollegor förutsätts dela samma 
kunskapsbas vilket ligger helt i linje med det som man hoppades uppnå med införandet av 
lärarlegitimation. 
 
Alla intervjupersoner är eniga om att införandet av lärarlegitimation var på grund av att man 
ville höja statusen och göra yrket mer attraktivt. I tidigare forskning kan man se att det endast 
var fem procent av de då tillfrågade lärarna som ansåg att deras yrke var uppskattat i 
samhället. Men redan nu, tre år efter införandet av reformen, finns det undersökningar som 
visar på att allt fler söker sig till lärarutbildningen. Status är en sådan faktor till motivation 
som Herzberg (1960) tar upp i sin forskning, som en hygienfaktor, om den finns där så märker 
man inte av det men så fort den försvinner så saknar man den. 
 
Både Parsons (1939) och Hedegaard Hein (2012) visade i deras olika studier på att läraryrket 
ansågs vara en semiprofession då alla kriterier för en äkta yrkesprofession inte var uppfyllda. 
I och med införandet av lärarlegitimation visar dock mycket på att läraryrket numer uppfyller 
alla dessa kriterier. Yrkesutövningen vilar på en vetenskaplig grund med hjälp at 
legitimationen, legitimationen visar på att man innehar en universitetsutbildning och numer är 
det den enda legitima ingången till yrket. Innan var det möjligt att undervisa och betygsätta 
elever även om du inte hade en korrekt utbildning, men från 1 juni 2015 kan endast lärare 
med rätt legitimation göra detta. Även det sista av Parsons (1939) kriterier anses vara uppfyllt 
då alla intervjupersoner visat på att de delar liknande syn på varför de blev lärare, om det är 
ett meningsfullt yrke och vad som främst motiverar dem. 
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Den nya professionen förstelärare infördes för att den svenska skolan skulle få en så kallad 
karriärtjänst, för att speciellt yrkesskickliga lärare skulle ha en chans att klättra. Genom 
muntlig kommunikation från regeringens sida kom den nya professionen till även som en 
belöningsform och ett verktyg för att skapa lönespridning. Man kan urskilja ett mönster när 
man tittar på den nya professionen förstelärare ställt mot Herzbergs (1960) tvåfaktorteori 
hygienfaktorer, då förstelärare infördes för att ge bättre löner, mer reella karriärmöjligheter 
och en större lönespridning. Detta var något som lärare saknade när det inte fanns där men nu 
när det finns är det inte många som uttalat känner att det har gjort dem mer motiverade i deras 
arbete. Man ville genom den nya professionen kunna locka högpresterande studenter till 
lärarutbildningen med reella karriärmöjligheter och bättre löner. Jacobsen och Thorsvik 
(2014) beskriver karriärsystem och lönesystem som de två viktigaste motivationsskapande 
incitament som organisationer har och de grundar sig på tanken av framtida belöningar. 
Eftersom att försteläraryrket skulle utses till yrkesskickliga lärare som visade på en särskilt 
god förmåga att förbättra elevers studieresultat visar det på att man sätter kunskapen i fokus 
och ger de som har god kunskap mer makt, detta i enlighet med Sundins forskning från 2003. 
 
Utnämningen av förstelärare är dock något som kan upplevas som problematiskt när man 
ställer det i förhållande till Sahlin och Eriksson-Zetterquists (2016) forskning som menar att 
kollegiet som en modern styrform byggs upp genom att kunskap styr och inte enskilda 
intressen eller individer. I och med att det är en enskild rektor eller annan huvudman som 
utser vem som ska bli förstelärare, främjas inte kollegiet och det uppstår motstridigheter som 
istället underminerar det kollegiala. Genom detta försvagas istället professionen, då man i ett 
kollegium ska arbeta självständigt och styras av sina kollegor inte genom en hierarki.  
 
En annan aspekt på försteläraryrket är huruvida kollegiet främjas genom att skapa ett 
karriäryrke. Enligt Pink (2010) så kan löften om yttre belöningar snarare motverka 
kreativiteten och problemlösningsmöjligheterna, då det snarare bli det egna intresset och 
viljan som styr. Detta är något som uppfattades bland de gamla lärarna då denne endast skulle 
kunna tänka sig att bli förstelärare på grund av den ökade lönen som yrket medför. Detta 
strider helt emot för vad Sahlin och Eriksson-Zetterquist (2016) anser, då de anser att det är 
genom ett ständigt kritiskt samtal samtidigt som det sker en granskning och en utveckling av 
kunskapsanspråket som kollegialiteten byggs upp. I samtalet representeras idealet inte av 
enskilda intressen. Vilket dock kan bli fallet när man inför en karriärtjänst i ett kollegium där 
alla arbetar med samma uppgifter menar Kornhall (2015). 
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6. Slutsatser 
I följande avsnitt presenteras studiens syfte på nytt och resultatet av studien presenteras 
utifrån studiens frågeställningar. Det presenteras även vad författarna anser vara intressant 
information men som faller utanför syftet med studien. Avsnittet avslutas med förslag på 
vidare forskning. Författarna till den här studien kommer här med benämnas med personliga 
pronomen.  

6.1 Sammanfattande diskussion 
Syftet med den här studien var att få djupare förståelse i vilka faktorer som motiverar 
lågstadielärare i sitt dagliga arbete och om dessa faktorer skiljer sig beroende på hur länge de 
arbetat inom yrket, samt studera hur skolreformerna, införandet av lärarlegitimation och den 
nya professionen förstelärare, som trätt i kraft de senaste fem åren har påverkat dem. 
 

• Skiljer det sig mellan vad som motiverar lågstadielärare inom deras yrke beroende på 
om de börjat arbeta innan eller efter implementeringen av skolreformerna? 

Vi anser både att det skiljer sig i vad som motiverar lärare beroende på hur länge de arbetat 
inom yrket men även att det finns stora likheter mellan dem. Alla som medverkade i den här 
studien ansåg först och främst att det var eleverna och att se dem lyckas som motiverade dem 
i deras yrke. En annan motivationsfaktor hos intervjupersonerna var att de ansåg deras arbete 
som väldigt relevant då de är med och skapar relationer som betyder mycket för eleverna i 
deras växande. Det som skilde grupperna åt var att de nya lärarna motiverades mer utav de 
yttre faktorerna, så som lön, vilket inte var lika viktigt för de gamla lärarnas motivation. 

• Hur har skolreformerna, lärarlegitimation samt den nya professionen förstelärare, 
påverkat motivationen hos lärare som arbetat sen innan implementeringen och hur 
upplever de lärare som börjat arbeta efter implementeringen av reformerna? 

De gamla lärarna uttryckte inte att de blivit mer motiverade sedan införandet av 
lärarlegitimationen, några av dem ansåg att det var onödigt och dyrt. Vi såg dock att 
majoriteten av båda grupperna ställde sig positiva till införandet av lärarlegitimation och hur 
den skapar ett slags monopol och eliminerar de lärare som inte har korrekta kunskaper. Vi 
anser däremot att den nya professionen förstelärare har påverkat motivationen negativt hos de 
gamla lärarna då de ansåg att det har skett en viss förändring i kollegiet, då en typ av 
avundsjuka har uppstått kring reformen. Då bra prestationer endast fungerar belönande för 
vissa som enligt Hackman och Oldham (1980) är viktigt för att alla ska uppnå inre motivation. 
De nya lärarna upplevde dock försteläraryrket som något positivt, numer finns det en chans 
till att göra karriär, vilket i sin tur är några utav Hertzbergs (1960) motivationsfaktorer, 
utvecklingsmöjligheter och avancemang. 

Två slutsatser som faller utanför studiens syfte men som vi ändå vill belysa är det som 
framkommit i den här studien och vi anser vara väldigt intressant. Först och främst handlar 
det om begränsningen av Hackman och Oldhams (1980) modell för inre motivation. Då den 
inte ger någon indikation på hur mycket eller lite av varje nyckelfunktion som måste finnas 
för att hög inre motivation ska uppnås. Vi anser att det måste finnas någon typ av jämnvikt 
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utav dessa för att uppnå hög inre motivation, men trots detta anser vi att samtliga av våra 
intervjupersoner har en hög grad av motivation på arbetet då det faktiskt uppfyller modellens 
krav. Det andra vi vill ta upp handlar om de ny införda skolreformerna försteläraryrket och 
lärarlegitimation och om dessa uppfyllt sina syften. Vi har genom våra intervjurespondenter 
kunnat identifiera att förstelärare arbetar på olika sätt i olika skolor, då vissa av dem påpekade 
att de knappt märkt av förstelärarna i deras skolor medan andra menade att de har förstelärare 
som är pådrivande. Detta går emot en del av vad den nya professionens uppdrag syftar till 
vilket bland annat innefattar att både leda och gynna det kollegiala lärandet. Lärarlegitimation 
infördes bland annat för att frambringa status till yrket och vi har genom våra intervjupersoner 
kunnat se att den uppfyllt sitt syfte. Majoriteten av dem ställer sig positiva till införandet av 
legitimationen och anser att den bidragit med ökad status, kvalitet och professionalitet till 
yrket. De menar att det med reformen uppkommit en gräns mellan behöriga och obehöriga 
lärare och att den kunnat säkra att det är utbildade lärare som undervisar.  

6.2 Förslag på vidare forskning 

Under början av 2010-talet infördes en rad nya skolreformer som ett svar på den svenska 
skolans kunskaps- och disciplinproblem. Vi anser att dessa skolreformer är ett mycket 
intressant ämne som det finns alltför lite forskning om. Med avstamp i denna uppsats vill vi 
föreslå några olika möjliga undersökningsområden för fortsatta studier. Vi anser att en 
kompletterande kvantitativ undersökning som utförs med ett mycket större urval skulle kunna 
bidra med en rikstäckande bild på motivationen hos lågstadielärare i Sverige. En enkätstudie 
följt utav mer djupgående intervjuer skulle kunna leda till ett mer generaliserbart resultat, med 
ett större urval tror vi även att överförbarheten skulle bli större. 

Vidare anser vi att denna studie skulle kunna tillämpas på lärare arbetande inom andra 
årskurser och man skulle även kunna göra en komparativ studie med en jämförelse hur lärare 
inom olika årskurser motiveras i sitt arbete. Detta skulle kunna vara intressant för att se om 
det skiljer sig något mellan dessa, då det i Skolverkets (2015) attitydrapport framgår att lärare 
arbetande inom de lägre årskurserna är de som trivs bäst i skolan. På samma sätt anser vi att 
det skulle vara väldigt intressant att studera andra skolreformer och dess påverkan på 
motivationen. Då elever i de lägsta årskurserna inte blir betygsatta är det inte möjligt att titta 
på om denna skolreform har påverkat lågstadielärarnas motivation men det skulle vara 
intressant och se om de lärare som arbetar med betygsättning blivit eller inte blivit påverkade 
av den skolreformen. 

Till sist vill vi presentera det förslaget på vidare forskning som vi anser är det mest 
intressanta, vilket är att göra en fortsättningsstudie på den vi har gjort. När de lärare som i vår 
studie har benämnts som de nya lärarna har arbetat ett tag vore det väldigt intressant att se om 
deras motivation har förändrats och om de har omvärderat vilka faktorer som de anser 
påverkar deras motivation mest. Detta då Twenge et al. (2010) forskning pekade på att 
individer som nyligen blivit verksamma inom sitt arbete senare kommer att omvärdera vilka 
faktorer som de värderar högst. Det skulle även vara intressant att se om alla de lärare vi 
intervjuat ändrat sin uppfattning angående de skolreformer som implementerats och vad 
anledningen till detta i så fall är. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Intervjufrågor 
Namn 

Inledande frågor 
Hur länge har du arbetat som lärare? 

Varför blev du lärare? 

Vad tror du var anledningen till införandet av skolreformerna lärarlegitimation samt 
försteläraryrket? 

När fick du din lärarlegitimation? 

Vad tycker du om införandet av lärarlegitimation? 

Arbetar du som förstelärare? 
Om inte, känner du att det är något du strävar efter att bli? Varför/varför inte? 

Om du gör det, hur kommer det sig att du tog den tjänsten? 

 

Motivation 
Vad motiverar dig i ditt arbete? 

På vilket sätt känner du att ditt arbete är relevant? 

Känner du att du utvecklas som person på ditt arbete? På vilket sätt? 

 

Yttre motivation 

Vet du vad ni har för mål på ditt arbete? I så fall, anser du att dessa är tydliga, viktiga och 
realistiska? 

Är det uppsatta målen på ditt arbete knutna till materiella- eller symboliska belöningar? Så 
som ekonomiska bonusar, diplomeringar eller särskilt beröm från chefer. 

 

Inre motivation 

Vad är de största utmaningarna på ditt arbete? 

Upplever du ditt arbete som meningsfullt? På vilket sätt? 

På vilket sätt får du återkoppling angående resultatet av ditt arbete och dina prestationer från 
din chef eller dina kollegor? 

Upplever du att du har ett personligt ansvar för resultatet av ditt arbete? På vilket sätt? 

 

Professionsteori och autonomi 

Känner du att du arbetar tillsammans med dina kollegor eller ensam mot uppsatta mål? 
Hur mycket utrymme finns det för frihet och självständighet på din arbetsplats? 
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Kompletterande frågor till lärare som börjat arbeta innan implementeringen av 
reformerna 

Hur upplever du att motivationen har förändrats sedan införandet av lärarlegitimation? Hos 
dig och hos dina kollegor. 

Har du upplevt någon förändring bland dina kollegor i och med försteläraryrket? Positivt eller 
negativt? 

 
 
 


