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Sammanfattning 

Den här studien syftar till att, genom samtal med lärare i grundskolan, undersöka 

motivation och alienation. Intresset för studieobjektet kommer från New public 

managements införande i offentlig verksamhet och utvecklingen som skett därefter. 

Studien består av åtta djupgående intervjuer som har fått ta karaktären av ett samtal. 

Intervjuerna utfördes enskilt och respondenterna bjöd på varierande historier med en 

likartad kärna. Dessa samtal är senare beskrivna med hjälp av teoribildning om 

alienation och motivation som har fått agera parallellt. Med hjälp av self-determination 

theory analyserades samtalen som visade att den inre motivationen hos respondenterna 

är beroende av att bygga relationer med eleverna för att uppnå känslan av autonomi och 

kompetens. Dessa relationer är avgörande för skoldagen och undervisningen. Samtalen 

delgav oss också moment som respondenterna upplevde förstörde tiden med eleverna. 

Många av dessa moment var av beslut som inte läraren själv hade gjort utan baserades 

på organisatoriska mål. Upplevelser som framkommer under samtalen har drag av 

främliggörande, meningslöshet och maktlöshet inför dessa beslut men även inför yrket, 

resultaten och styrdokument. Sammanfattningsvis är samtalen med lärarna givande för 

dig som vill arbeta med människor eftersom de delger en nyanserad bild av en tudelad 

och omtalad situation. 
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1. Inledning 

Du står i klassrummet och har precis svarat på 12 mail, bara ett var otrevligt, skönt. Klockan 

är 08.05 och du måste sätta upp schemat på tavlan, eleverna kommer in om fem minuter. Du 

förväntades vara på jobbet senast för fem minuter sen men du lämnade på förskolan redan 

klockan sju, i god tid för att förbereda elevernas nya platser. Du vet att Alma inte trivs 

bredvid Selma. Vilken tur att du var i tid, Brunos rullstol är inte laddad. Fem minuter kvar 

och med bilderna till schemat i handen istället för på tavlan så rusar du ut efter chefen som 

går förbi utanför fönstret. Han lovade dig att se till att skolpsykologen skulle hjälpa till med 

det där samtalet med socialtjänsten idag. Han säger att hon inte har tid med det, 

skolpsykologer är dyrt och behovet uträknat för skolan är bara en tjänst på 40%. - Men det 

klarar du! säger han och klappar dig på axeln. Du får en klump i magen, delarna till schemat 

är fortfarande i handen. Barnen väntar redan i korridoren och har börjat tjivas. Klumpen i 

magen växer när någon skriker att hen har glömt sina gympakläder, Simon att han hittade en 

larv på tomten som nu ligger i ryggsäcken och någon annan skriker av rädsla för larven. Du 

hinner inte lyssna på någon. När du tittar upp över klassen som överraskande smidigt faktiskt 

hamnat på sina platser så ser du att Selma ler och tittar tacksamt på dig, klumpen i magen 

kommer du inte ihåg längre.  

(sammanfattning av lärarnas erfarenheter) 

I klassrummet finns ett arbete som aldrig går att förutspå fullt ut. Ett arbete som är beroende 

av situationell kunskap och ständiga anpassningar. En lärare är ett nav i en värld av omsorg, 

uppfostran och utbildning. Uppdraget som läraren antar är att utbilda barn i grupp samt 

individuellt (Holmberg, 2016). De skapar en sekundär socialisation och applicerar det där 

osynliga men ack så viktiga som normer och värderingar. Läraren ska även fungera som en 

form av samhällsskydd där hen identifierar barn som far illa eller behöver särskilt stöd. 

Läraren bygger relationer med sina elever och vårdnadshavare för att skapa tillit och 

möjliggöra sitt uppdrag. Lärarens yrke är att följa styrdokument som läroplan, 

inkluderingsstrukturer, budgetmål, särskilda anpassningar och utvecklingsplaner för 

ämnet/ämnena hen undervisar i (Holmberg, 2016). 
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1.1 Bakgrund 

Skolan är idag en plats för alla barn och kunskap är alla elevers rättighet, något som har varit 

ett ideal som funnits i Sverige i över hundra år. Allmän folkskola kom till Sverige redan 1842 

och strax därefter kom skolplikten (Högman, 2020; Holmlund m.fl., 2014; Wästerfors, 2000). 

Nästan hundra år efter, 1962, infördes den statliga obligatoriska grundskolan som mer 

liknande den bild av skolan som vi har idag (Riksarkivet, u.å.).  

 

Under 90-talet blev new public management en internationell trend och förändrade Sveriges 

offentliga verksamhet. Även om det redan under 70- och 80-talet visade sig i en del 

västerländska länders statsskick som Storbritannien och Australien och dessa framgångar 

gjorde reformen till ett globalt intresse (Gruening, 2001). New public management, även 

benämnt som NPM, introducerar en management centrerad styrning av den offentliga sektorn. 

Det sker främst genom privatisering och företagisering (NE, u.å; Sandberg, 2019, ss. 335–

343). NPM förespråkar att offentlig verksamhet går från resursstyrd till mål- och resultatstyrd. 

De centrala delarna innefattar direkta sparkrav, decentralisering, management-styrning, 

effektivisering och även konkurrens mellan offentliga verksamheter (Hood, 1995). 

Förklaringar till valet att introducera ett nytt sätt att styra offentlig verksamhet varierar. En är 

sänka skatter, en annan är att NPM ger en möjlighet för medborgarna att välja den tjänst som 

ger “mest för pengarna” (Emanuelsson, 2018). Följaktligen kom detta att innebära stora 

utmaningar för många samhällsviktiga organ och yrkesprofessioner (Emanuelsson, 2018; 

Sandberg, 2019). 

 

New public management fick snabbt fäste i svenskt statsskick och den nya skolreformen som 

innebar en stor förändring trädde i kraft. Det innebar en decentralisering av skolorganet, vilket 

öppnade dörrar till fler skolreformer som bland annat det fria skolvalet och friskolereformen 

(Prop. 1992/93:230). Decentraliseringen av skolan innebar i sin enkelhet att statens ansvar för 

grundskolorna portioneras ut över kommunerna i Sverige (Hood, 1995; Skolverket, 1997). I 

en mer marknads- och kontrollstyrd verksamhet ges professionerna allt mindre utrymme 

(Emanuelsson, 2018; Hedlund, 2016). De nationella kraven ökar samtidigt som Regeringen 

ständigt ökar kraven på vad som ska dokumenteras, utvärderas och administreras 

(Emanuelsson, 2018). Det bildas en ny myndighet, Skolverket och denna har idag som ansvar 

att fördela styrdokument, kvalitetssäkra och följa upp vilket senare blev bland annat genom 
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nationella prov och bedömningsstöd (Skolverket, 2020). Det som sker är alltså att detta stora 

samhällsorgan går från att vara resurs-styrd till att vara målstyrd (Skolverket, 1997). 

 

Sex år efter denna förändring följde en granskning som enligt Skolverket visade att 

“konsekvenserna är allvarliga, inte minst för enskilda elever” (1997, s.7). Det är 

kommunernas ansvarstagande som har brustit och enligt Skolverket (1997) ska 

konsekvenserna gå att härleda till individnivå. Fördelen med att decentralisera styrningen av 

skolan är att det skapar en ökad frihet för varje lokal enhet (Skolverket, 1997). Den lokala 

friheten är enligt Skolverkets rapport det bästa sättet att ta tillvara på situerad och lokal 

kunskap som enbart de lärare och rektorer på plats kan ha. 

 

Även lärarens historia har förändrats. Fram till kommunaliseringen delade stat och regering på 

arbetsgivaransvaret för lärarna, ett så kallat dubbelt huvudmannaskap. Efter 1991 låg hela 

ansvaret på kommunerna vilket ledde till förändringar för lärarna. Arbetsvillkoren blev mer 

standardiserade, arbetstiden mer detaljstyrd och kraven på dokumentation ökade (Holmlund 

m.fl., 2014). Många av dessa förändringar kan ses som en förminskning av professionaliteten 

hos yrket. Regeringen beslutade sig 2012 för att införa lärarlyftet, ett projekt som skulle öka 

antalet behöriga lärare och därmed öka status och kvalité. Inför detta infördes lagen om 

lärarlegitimation (SFS 2010:800). Är du inte innehavare av en legitimation kan du inte bli 

tillsvidareanställd. Yttre strukturer skapas för att återigen öka lärarens status.  

Under perioden 2016–2020 verkade tillitsdelegationen som kom till efter mycket medial kritik 

av styrningen av offentlig verksamhet. Tillitsreformen skapades av regeringen i syfte att möta 

den kritik som följde av de effekter som gjorde den offentliga verksamheten alltmer målstyrd. 

Reformens syfte var att bygga upp det kantstötta förtroendet mellan profession och den 

statliga styrningen (Regeringskansliet, u.å.). En statlig utredning, vars uppdrag var att 

undersöka, utveckla och sprida idéer och kunskap om tillitsbaserad styrning i kommuner och 

landsting. Tillitsbaserad styrning öppnar återigen upp för professionernas autonomi där 

“proffsen får vara proffs” och läraren åter får fokusera på sin undervisning och sitt klassrum 

(Finansdepartementet, 2017). 

 

Att bibehålla arbetaren i organisationen är något som intresserar många; arbetsgivare, 

teoretiker och forskare. Att behålla drivkraft hos en profession kan tyckas vara ännu mer 

komplext. Förändringar i organisationen har gjort skolan till en målstyrd verksamhet, utsatt 

för konkurrens. Lärarprofessionen går mot en alltmer organisatorisk form av professionalism 
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(Lundström, 2018). Statistiken talar för sig, drygt hälften av lärarna i Sverige har övervägt att 

lämna sitt yrke (Lärarnas riksförbund, 2018). Media rapporterar om en profession i kris. 

Samtidigt har läroplanen aldrig varit mer öppen för läraren att utforma undervisningen enligt 

Skolverket. Kommunen och skolan har möjlighet att skapa sin egen skolplan och lärarna är 

fler och mer utbildade än någonsin (Holmlund m.fl., 2014). Decentraliseringen har, enligt 

Skolverket, flyttat besluten dit kunskapen finns. Vilket genererar frihet, under ansvar…   

 

“Som motprestation för den ökade friheten kräver staten att kommunerna utövar tillsyn samt följer 

upp och utvärderar verksamheten i förhållande till nationella och lokala mål och bestämmelser.” 

(Skolverket, 1997, s. 9) 

 

Lärarprofessionens kris med förklaringsgrund i skolans många reformer är anledningen till att 

utföra denna undersökning. Intresset ligger i att se den splittrade situation som professionen 

befinner sig i ur ett arbetslivsperspektiv. Att fånga en bild av professionens kärna och en 

djupare förståelse för olika individer, olika drivkrafter och hur dessa platsar i organisationen. 

Det är spännande med en verksamhet med en lång historia, som har en samhällsviktig 

funktion men som samtidigt går igenom stora förändringar. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare pratar om sin yrkesroll. Att framhäva samtalets 

delar som handlar om alienation och motivation för att kunna besvara våra frågeställningar så 

utförligt som möjligt.  

 

- Hur samtalar lärare om motivation i beskrivningen av sin yrkesroll?  

- Hur kan vi förstå alienation till yrket i samtalet med lärare? 

1.3 Uppsatsens disposition 

I det inledande kapitlet som presenteras ovan har det givits en introduktion till den 

bakomliggande problematik som är en grund till studiens syfte och frågeställningar. Kapitel 

två ger läsaren en genomgång av relevant tidigare forskning samt studiens teoretiska 

perspektiv, de tar plats i samma kapitel eftersom teoribildningen är så beroende av den 

tidigare forskningen. Tre teman behandlas under kapitlet, först är forskning och teoribildning 

om organisationen och offentlig verksamhet, därefter behandlas forskning och teoretiska 
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perspektiv gällande motivation och alienation i varsitt avsnitt men som båda användas för att 

beskriva empirin i resultatet. Följande redogörs tillvägagångssättet ingående under kapitel tre, 

här beskrivs det hur intervjuerna utfördes och beskrivningar av respondenterna. I kapitel fyra, 

resultat och analys, presenteras relevanta delar ur undersökningens bearbetade empiriska 

material med hjälp av teoretiska perspektiv. Det avslutande kapitlet består av diskussion av 

resultatet kopplat till tidigare forskning och studiens teoretiska perspektiv, metoddiskussion 

följt av en slutsats/summering av studien.  

2. Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 

Följande kapitel kommer presentera ett urval av forskning och teori för att närmare förstå 

delar av lärarens berättelse. Den tidigare forskningen som presenteras här är vald för att för att 

beskriva teorins relevans till ämnet. Den är även vald för att vidare utforska hur ämnet har 

angripits tidigare med metod och perspektiv. Teorier kring motivation och alienation som 

används bearbetas här för att få transparens i hur dessa används till att diskutera lärarens 

samtal. 

Skolan och läraryrket som forskningsfält är stort med många olika infallsvinklar och därför 

presenteras här ett litet urval av dessa. Första avsnittet beskriver forskning och teori som rör 

skolan som organisation och lärarens objektiva samhällsroll. Forskningen som först 

introduceras är ämnad att beskriva med teoriperspektiv hur organisationsformen är komplex. 

Följer gör en presentation av forskning som utförts på olika sätt om lärarens ställning efter 

New public management. Följande två delar utgår från lärarens mer subjektiva roll genom ett 

avsnitt om motivation samt ett om alienation. Tidigare forskning om lärarens motivation 

öppnar med att presentera en metastudie i ämnet och snävar sedan av med presentation och 

diskussion om teorin om självbestämmande, self-determination theory samt hur den har 

använts i forskning om lärares och elevers motivation. Avsnittet om alienation börjar med den 

tidigare synen på alienation till arbetet enligt Marx men kan även hänvisa till begreppets 

relevans med modern forskning om alienation till styrdokument, policy alienation och 

granskning av professionens innebörd. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning om den 

objektiva och subjektiva uppfattningen att vara alienerad för att vidare diskutera 

organisationens relevans till lärarens syn på yrket.   
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Forskningen har inhämtats via Sociological Abstracts, Google Scholar och via Uppsala 

universitetsbibliotek. Sökorden som användes var bland annat, "Motivation"och "teachers", 

"Organization Theory", "public sector" och "schools" samt "Alienation" och “Self-

determination theory”.  

2.1 Läraren i organisation 

För att försöka beskriva situationen läraryrket befinner sig i presenteras här en definition av 

organisation samt teoretisering av organisationer i den offentliga verksamheten. Vidare lyfts 

forskning som granskar samma situation med något annorlunda perspektiv. Situationen ämnad 

att förtydligas är den som beskrivs i bakgrunden samt i problemformuleringen. 

Utgångspunkten blir i Simon och March teorier om rationellt beslutsfattande med hjälp av 

Brunssons vidareutvecklingar vilket erbjuder ett teoretiskt perspektiv på organisation samt 

organisationella utmaningar i offentlig verksamhet.  

2.1.1 Organisationen 

Organisationen existerar genom en strävan mot samma mål och organisationen antas vara 

rationell. Med rationalitet menas att det som skapas; mål och syften förväntas att med hjälp av 

logik och konsekvenstänk leda till rätt beslut (Brunsson & Sahlin-Andersson, 2000). 

Brunsson (2019) skriver att Herbert Simon och hans kollega James March är bland de första 

att konkretisera organisation kring individen istället för aktiviteten. De ansåg att bristen på 

rationalitet i tidigare organisationsforskning sågs som en avvikelse, ett fel, i organisationen 

och något som skulle konkretiseras bort. March och Simon beskriver i sin bok Organizations 

hur en organisation alltid är begränsat rationell beroende på att besluten fattas av människan, 

som aldrig kan bli fullt rationell (1959, s. 169). 

 

“It is impossible for the behavior of a single, isolated individual to reach any high degree of 

rationality” (1947, s. 79) 

 

I Simons bok “Administrative Behavior. A Study of Decision- Making Processes in 

Administrative Organization” beskriver han redan 1947 hur graden av rationalitet i 

organisationen är avgörande av strukturen på organisationen. Det är avgörande för individen 

att fatta de rätta besluten (för organisationen). Den enskilda individen kan inte bidra med ett 

ekonomiskt, framgångsrikt beslutsfattande då intresset inte alltid ligger där. Simon, likt flera 
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tidigare teoretiker som Weber, hävdar att detta ter sig olika i den privata och den offentliga 

sektorn. I den offentliga sektorn krävs det mer kompromisser (Brunsson, 2019). 

För att skapa en hel organisation menar March och Simon att dessa behöver ha möjlighet att 

kommunicera resultat begripligt mellan medlemmar och beslutsfattare. March och Simon 

använder sig av “uncertainty absorption”, en process för organisationerna att försöka minska 

osäkerheten som uppstår när kommunikationen mellan arbetsdelade enheter inte 

kommunicerar i samma institutionella termer (March & Simon, 1958, ss. 164–165). 

Karin Brunsson (2015), professor i företagsekonomi, ger en annan bild av hur vi skapar mått i 

organisationer. Att mäta är en tillhörighet till det moderna och det kunskapsstyrda samhället 

vilket K. Brunsson (2015) ser som ett tecken i tiden. Mänskligheten vill göra saker begripliga 

genom jämförbar aritmetik. K. Brunsson (2015) hävdar att det naturvetenskapliga mätandet 

har blivit en inspiration för management metoden och beslutsfattande. Fakta låter mer som 

sanning om det uttrycks med kvantifierbara metoder. 

2.1.2 Organisationens utmaningar  

Många offentliga verksamheter är inte fullständiga organisationer eftersom medlemmar och 

ledning som har olika mål, hög osäkerhet, otillräcklig kommunikation samt syn på 

verksamhetens syfte. Brunsson och Sahlin-Andersson bygger vidare på Marchs och Simons 

teori för att belysa behovet i offentligt styrd verksamhet i artikeln Constructing 

Organizations: The Example of Public Sector Reform (2000). Genom att bearbeta begrepp 

som rationella beslut och rationella organisationer i relation till förändringar i den offentliga 

verksamheten tar Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) upp mer konkreta åtgärder för att 

skapa en fullständig eller närmare fullständig organisation. För att organisationen ska bli 

komplett enligt Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) skapas organisatoriska gränser, en 

lokal hierarki och kontroll över medlemmarna. Det behöver även införas mål och 

resultatansvar på ledningen. Det krävs kommunikation som är begriplig för 

samtliga medlemmar och ledning där alla kan ta del av verksamhetens resultat.  

Sammanfattningsvis teoretiseras tre grader av organisatoriska former: aktör, arena och agent. 

Aktören enligt Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) är en skildring av den “fullständiga 

organisationen”. Den kan agera som en enhet men även medlemmarna kan agera enhetligt och 

fatta enskilda beslut i organisationens riktning och intressen. Parallellt finns agenten som är 

en ö, en enskild enhet som organisationen har ett behov av för att existera, som kundgruppen.  
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Arenan skildrar istället en ofullständig organisation där medlemmarna inte handlar som 

enheter. Det innebär att medlemmar och ledning inte upplever ett gemensamt mål med 

verksamheten och bara befinner sig på samma arena, eller i värsta fall, är i en kamp på den. 

Exempel som tas upp av författarna på arenor är sjukhus och skolor. Där befinner sig 

professioner som, enligt författarna, läkare och lärare som styrs i riktning av den och i vissa 

fall en anställningsform av en annan enhet. Arenor är ofta dominerade av en stor 

professionsgrupp som har en stor autonomitet men inte tar del av organisatoriska beslut. 

Dessa beslut blir ibland ett hinder för yrkesgruppens riktning. Granskning och kritik av 

verksamheten från andra parter eller agenten faller då på individen eller yrket i sig istället för 

den som tog beslutet eller beslutets grund. Arenans ansvarsfördelning kan i sig skapa skilda 

organisatoriska mål då professionen ämnar utföra sin del (läraren vill undervisa och har ett 

elevcentrerat perspektiv) samtidigt och politikern vill se resultat (Brunsson & Sahlin-

Andersson, 2000). 

2.1.3 Professionen och organisationen  

Läraryrket är en profession enligt Thomas Brantes (2009) definition. Brante (2009) definierar 

begreppet som ett yrke där man använder sig av kunskap som är anskaffad under både praktik 

och akademisk utbildning. Den akademiska kunskapen har, ofta, en egen institution på 

universitetet där det bedrivs forskning. Professionens kunskap genererar en form av autonomi 

inom yrkeskategorin. Denna autonomi är relativ, det vill säga att en skolminister har “lättare” 

att kommentera hur en lärare utför sitt arbete än vad hälsoministern har på läkarens operation 

exemplifierar Brante (2009). I professioner kan vi även se kollegialitet, diskretion och 

förtroende. Inga Hellberg (1991) belyser begreppet diskretion som det absoluta syftet till 

professionen. Diskretionen innebär att kunna göra motstånd till moderniseringar eller 

företagiseringar. Hellberg (1991) anser att professionen besitter monopol på den kunskap som 

finns institutionaliserad, denna kallar Brante (2009) för ontologisk modell.  

Begreppet professionalism undersöks av Brante, Johnsson, Olofsson och Svensson i 

Professionerna i kunskapssamhället: En jämförande studie av svenska professioner (2015). 

Brante m.fl. (2015) delar in dagens professioner i fyra undergrupper och särskiljer därmed 

lärare från exempelvis sjuksköterskor (två grupper som annars likställs i mycket forskning). 

Undersökningen påvisar två fenomen särskilt relevanta. Den första är att den organisatoriska 

kontexten har stor betydelse för utfallet för professionen. Läraren tillhör den 

monoprofessionella gruppen som definieras av att de är en majoritet på arbetsplatsen med 
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samarbete i närliggande relationer men är av underordnad rang hierarkiskt. För denna grupp 

uppkommer konflikter främst med ledare men även till “para-pedagosiska” relationer 

(kurator, studievägledare, psykolog) (Brante m.fl., 2015 ss. 243–244). Den andra är vikten av 

kompetensbegreppet. Kompetens är inte enbart kunskap eller erfarenhet utan en potentiell 

handlingsförmåga i relation till en särskild uppgift och innefattar därmed kognitiva och 

sociala förmågor och möjligheter (Brante m.fl., 2015 s. 248)   

2.1.4 Forskning om läraren i organisationen efter NPM 

Intresset kring förändringarna i Sveriges offentliga verksamhet återfinns i flertalet 

forskningsartiklar som problematiserar följderna av NPM för yrkesprofessionella. Här 

redovisas ett antal för att få en bild av olika angreppssätt och vinklar.  

I artikeln Läraryrket mellan autonomi och statliga reformideologier (2011) presenterar Niklas 

Stenlås en översikt över hur läraryrket påverkats av de nya reformerna i början på 1990-talet. 

Artikeln baseras på innehåll från statliga publikationer, information från fackrörelser samt 

arbetsgivare. Författaren diskuterar dessa kritiskt i relation till kommunaliseringen, det fria 

skolvalet och NPM. Stenlås (2011) lyfter fem områden där dessa nya reformer på olika sätt 

påverkat lärare i deras yrkesroll. Dessa fem områden är; införandet av målstyrning i 

utbildningssektorn, införandet av individuell lönesättning, omorganiseringen av skolarbetet, 

introduktionen av management tänkande i skolan samt konkurrensutsättningen av 

skolverksamheten (Stenlås, 2011, ss. 23–24). Stenlås summerar sin forskning till två typer av 

reformideologier; en vars mål är att förändra läraren och en där förändringen ligger generellt 

mot den offentliga sektorn. I likhet med Stenlås lyfter Lovisa Broström, doktor i ekonomisk 

historia, förändringar inom vård- och lärarsektorn mot en “kundbaserad” verksamhet. 

Rapporten Medelklassens förändrade maktposition (Broström, 2018) beskriver hur NPM 

har kommit att påverka medelklassens självständighet. Författaren problematiserar det faktum 

att likställa offentliga verksamheter med varuproduktion, vilket NPM gör enligt Broström. 

Den offentliga sektorn blir mer styrd av standardiserade formalia än av erfarenhet och 

professionell autonomi. Genom minskad möjlighet att påverka sitt yrke efter sin kompetens 

sker en avprofessionalisering av yrken som tidigare haft en högre status och är nu att likställa 

med arbetarklass (Broström, 2018).  

Vidare går det att läsa problematiska slutsatser i artikeln Två decennier av new public 

management: arbetsmiljön i skola och sjukvård. Här upptäcker författarna Bejerot, 
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Kankkunen och Hasselbladh att arbetsmiljön för lärarna har försämrats. Bejerot m.fl. (2015) 

bygger egen empiri med enkätundersökning där effekter av NPM på arbetsmiljön undersöks. 

Empirin samlades in vid införandet av NPM samt ca 20 år senare. Studien syftar till att 

undersöka effekterna över tid för att möjliggöra jämförelser med slutsatser. Resultatet visar 

främst på att lärarna upplever en ökad tidspress, högre krav på fler arbetsuppgifter samt 

minskat inflytande. Upplevda begränsningar att nyttja sin kompetens, minskad vilja att gå till 

jobbet och ökad trötthet är även något som presenteras i resultatet (Bejerot m.fl., 2015).  

2.2 Läraren och motivation 

I detta avsnitt behandlas internationell forskning om motivation hos lärare och ämnar 

attdemonstrera olika angreppssätt till ämnet. Avsnittet smalnas av till presentation av 

forskning och bearbetning av det teoretiska perspektiv self-determination theory. Detta 

används för att förstå och lyfta aspekter av vikt i lärarens berättelse om motivation.  

2.2.1 Motivationsforskning  

Forskningsintresset gällande motivation i skolan för både lärare och elever har ökat de senaste 

åren och finns idag i många metoder och teorier med olika fördelar och nackdelar. I Han och 

Yins artikel Teacher motivation: Definition, research development and implications for 

teachers (2016) diskuteras olika former av motivation och hur det bäst lämpar sig att mäta 

motivation. Författarna anser att skapa en överblick över den forskning som publicerats 

(internationellt) med bakgrund av den rådande lärarbristen (Han & Yin, 2016). Författarna går 

igenom olika lärarroller och dess motiv men även lärarens möjligheter att skapa motivation. 

Metoderna för att undersöka motivationsfältet är enligt författarna dominerat av kvantitativ 

tradition. Många undersökningar består av standardiserade frågeformulär där målet är att 

skapa jämförbarhet eller korrelera den med andra variabler. Han och Yin (2016) summerar 

upp fem forskningsområden som kopplas till lärares motivation och menar delvis på att 

forskningen om lärares motivation bör präglas av mer djupgående slag för att få en mer 

omfattande bild. Detta då lärarens motivation har visats ha påverkan även på elevers 

motivation vilket i utbildningssammanhang kan användas för att nå bättre resultat.  

Enligt Chiong, Menzies och Parameshwaran (2017) är altruism det främsta skälet till att lärare 

behåller sitt jobb. Why do long-serving teachers stay in the teaching profession? Analysing 

the motivations of teachers with 10 or more years’ experience in England (Chiong m.fl., 
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2017) undersöker med enkäter och intervjuer anledningar för lärare att stanna på sitt arbete. 

Den inre motivationen i form av altruism är det främsta skälet i alla ålderskategorier, det 

vanligaste svaret var att elevgruppen var anledningen och inte samhället. Chiong m.fl. (2017) 

finner samtidigt att anledningar till att byta arbete ofta kan vara externa faktorer med lön som 

främsta anledningen. Författarna lyfter i sin slutsats att vikten av att stärka lärarens profession 

och stötta arbetet med att få elever att lyckas ändå är viktigt för att bibehålla läraren på 

arbetsplatsen (Chiong m.fl., 2017).  

2.2.2 Self-determination theory  

I tidigare avsnitt presenteras Yin och Han (2016), ett enligt dem, sätt att närma sig en 

förklaring till lärares motivation är med hjälp av self-determination theory (SDT). Grunden 

till denna teori presenteras i artikeln Self-Determination Theory and the Facilitation of 

Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being (2000) av Edward Deci och 

Richard Ryan vilken utgår ifrån flertalet beteendevetenskapliga forskningsteorier. Utifrån sex 

”mini” teorier hävdar författarna att det är tre grundläggande behov som leder till 

självförverkligande; kompetens, autonomi och social tillhörighet.  

Att främja dessa behov menar Deci och Ryan (2000) kan vara gynnsamt för arbetsgivare för 

att öka medarbetarnas motivation och välmående. Motivation regleras av graden 

autonomi/självbestämmande och beskrivs av Deci och Ryan (2000) som fem steg där externt 

kontrollerad motivation är den med lägst upplevd autonomi och den som är reglerad inifrån 

skapar en starkt upplevd autonomi. Ett exempel på inre motivationsfaktorer kan vara 

altruistiska skäl att stanna i yrket.  

De sex mini-teorierna benämns kort nedan.  

1. Cognitive Evaluation Theory (CET) inriktar sig på den inre/inneboende motivationen 

och styrs av viljan att vilja göra något för sin egen skull.  

2. Organismic Integration Theory (OIT) redogör för yttre motivation och hur 

undergrupper av dessa kan leda till internalisering.  

3. Causality Orientations Theory (COT) syftar till att beskriva hur individuella skillnader 

leder till att beteenden regleras på olika sätt samt hur individer orienterar sig olika mot 

miljöer.   
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4. Basic Psychological Needs Theory (BPNT) beskriver psykologiska behov med bland 

annat autonomi och kompetens som centrala delar som leder till psykologiskt 

välbefinnande.  

5. Goal Contents Theory (GCT) behandlar det glapp som uppstår mellan inre och yttre 

mål och hur dessa påverkar motivationen.  

6. Relationships Motivation Theory (RMT) lyfter relationer som viktiga psykologiska 

behov som är av vikt för individens välbefinnande. Oavsett om relationen avser 

vänskap, romans eller grupptillhörighet är det av stor vikt att den motsatta parten är 

stödjande i behoven av kompetens, autonomi och relationer. (CSDT, u.å.).  

Nedan följer en presentation av de fem stegen av motivation. 

Extern motivation är styrd av kontroll eller yttre faktorer såsom exempelvis lön, dessa ses 

inom denna teori som mindre viktiga då de inte styrs av individens inre vilja. Extern 

motivation kan även kan ses som en form av amotivation eftersom den motverkar känslan av 

autonomi (Roth m.fl., 2007). Vid amotivation saknas viljan att agera vilket kan resultera i att 

man inte utför uppgiften alls eller utför den utan avsiktligt mål (Ryan & Deci, 2000).   

Införlivad motivation grundar sig i att göra något för att undvika skam eller skuld, det kan 

vara baserat på framtida utvärderingar eller rädslan för sociala sanktioner (Ryan & Deci, 

2000). Den införlivade motivationen benämns tillsammans med ovanstående som extern 

motivation då de båda saknar en inre vilja att utföra något, de styrs istället av andras krav eller 

förväntningar.  

Identifierad motivation är den mittersta regleringen av motivation och uppstår när de inre 

värderingarna kan göra sig begripliga och på så sätt identifieras. Denna tillsammans med den 

integrerade och den inre motivationsregleringen är enligt Ryan och Deci de som på något sätt 

styrs av inre vilja och kan benämnas som intern motivation.  

Integrerad motivation skapas som en följd av den identifierade regleringen. När denna blir 

en blir en del av självet så är den integrerad. Både identifierad och integrerad reglering är 

centrala delar vid barns socialisering men är även av vikt under hela livet i strävan efter 

välmående (Ryan & Deci, 2000).  

Inre (inneboende) motivation är den högsta autonoma formen och innebär att individen 

upplever tillfredsställelse i form av kompetens, samhörighet och självbestämmande vilket 
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leder till ökat välmående (Ryan & Deci, 2000). Denna reglering styrs av individens inre vilja 

att vilja göra något för sin egen skull utan krav eller påtryckningar från annat håll.  

De finns tre grundläggande behoven enligt self-determination theory vilka är avgörande för 

självförverkligande. Som redan nämnts är dessa tre är autonomi, kompetens och samhörighet. 

Kompetensen som i att ha och få kunskap för det du gör men även att ha möjlighet att skapa 

ett handlingsutrymme (Brante, 2009). Samhörighet är enligt Ryan och Deci (2000) att uppleva 

sig själv som en social varelse, en del av en grupp vilket enligt dem är människans strävan. 

Upplevelsen av självbestämmande, autonomi är starkt kopplad till en individs 

självförverkligande. Den inre motivationen skapas av ett samspel med yttre faktorer men det 

är känslan av behovsuppfyllelse som är av betydelse (Ryan & Deci, 2000). 

2.2.3 Tidigare forskning om SDT och motivation i skolan   

Motivationsforskning som korrelerar med andra variabler kan berätta mer om lärarens 

arbetssituation. Roth m.fl. (2007) operationaliserar begreppen använda i self-determination 

theory för att mäta lärarens autonoma motivations påverkan på elevens motivation. Roth m.fl. 

(2007) har visat att fyra av de fem regleringar för motivation går att identifiera hos lärare. 

Dessa delas in i två kategorier för att mäta autonomi som avsaknad eller närvarande. Roth 

m.fl. (2007) utgår från att extern och internaliserad reglering leder till känslor av låg 

autonomi. Identifierad och inre reglering av motivationen genererar istället en hög känsla av 

autonomi. Vid låg autonomi är risken för utmattning stor men vid hög autonomi kan läraren 

klara motgångar. Undersökningen visar att det finns en korrelation mellan elevers motivation 

och lärares upplevda känsla av autonomi (Roth m.fl., 2007). Principals' leadership and 

teachers' motivation (2011) av Roth och Eyal är ytterligare en enkätbaserad studie om lärares 

motivation som är ämnad att korrelera med en variabel om transformativt och transaktionellt 

ledarskap. Transformativt ledarskap menar Roth och Eyal främjar autonomi och 

transaktionellt ledarskap motverkar känslan av autonomi. Likt tidigare studie jämställer Roth 

och Eyal (2010) låg autonomi med utmattning. Studien var bristfällig men erbjuder ändå en 

insikt i vilken vikt ledarskapet tar vid inre motivation. 

2.3 Läraren och Alienation 

Alienation är ett begrepp som ofta används när det diskuteras om läraryrkets status. Vid 

granskning av tidigare forskning av motivation hos lärare upptäcktes att flertalet artiklar 

fokuserade på alienationen till yrket. I detta avsnitt presenteras tidigare teoribildning 
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kring alienation följt av forskning utförd i offentlig verksamhet med användning av 

alienationsbegreppet. Följden blir en presentation av tidigare forskning där Karl Marx 

alienation till arbetet och produkten beskrivs först då den agerar grund till mycket av den 

forskning om alienation som utförts i skolan, något som även kan tala för att perspektivet 

fortfarande är aktuellt och det redovisar för i det sista avsnittet.   

2.3.1 Tidigare teoribildning  

Karl Marx tankar om alienation till arbetet grundar den forskning och teoribildning som 

presenteras här och är därför fortfarande ett relevant begrepp. Marx syn på alienation kan ses 

som den första att kopplas till arbetet. I boken The Communist manifesto: With related 

documents (Marx m.fl., 1999, ss. 132–136) presenteras delar av Marx teorier. Marx använder 

alienation främst som ett fenomen skapat av byråkratin och kapitalismens uppkomst. Enligt 

Marx finns det en “sann natur” att förhålla sig till och denna är, i hans mening, arbetet en 

viktig del av. Arbetet är en naturlig del i människors vardag. Subjektet kan både vara 

individen och arbetarna som grupp. Separationen sker när arbetet blir standardiserat, uppdelat 

och inte längre är ett resultat av arbetarens insats. Detta kallas av Marx för alienation till 

produkten och arbetet (Marx m.fl., 1999, s. 134). 

Med grund i Marx teorier presenterar Melvin Seeman i sin artikel On the meaning of 

alienation (1959) fem dimensioner av alienationsbegreppet. Dessa benämningar är av 

psykologisk karaktär och belyser dimensioner av maktlöshet, meningslöshet, normlöshet, 

isolering samt alienation från självet (Seeman, 1959). Dimensionerna utgår från individens 

förväntningar, när förväntningarna inte tillfredsställs uppstår en diskrepans till självet som i 

sin tur skapar en känsla av alienation till objektet i fråga (Seeman, 1959). Seemans avhandling 

är väl citerad i tidigare forskning trots att dimensionerna kan tyckas oklara, något som 

Joachim Israel kritiserar i sin bok Alienation: Från Marx till modern sociologi:en 

makrosociologisk studie (1968). Israel menar på att dimensionerna visserligen definieras av 

Seeman men brister i bland annat avsaknaden av de sociologiska processerna och hur urvalet 

av dimensionerna skett (Israel, 1968, ss. 162–163). 

2.3.2 Tidigare forskning med alienation  

Mustafa Erdem undersöker i sin studie The Level of Quality of Work Life to Predict Work 

Alienation (2014) arbetskvalitén för att förutspå alienation hos grundskollärare. Studien 

bygger på en enkätundersökning av 426 lärare där författaren utgår ifrån fyra av Seemans 
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dimensioner av alienation. Erdem (2014) presenterar varierande resultat delvis visar resultatet 

på känslor av maktlöshet, alienation, meningslöshet samt missnöjdhet med lönesättningen. 

Vidare presenteras förslag på hur dessa negativa aspekter bör hanteras för att minska lärarnas 

alienation till arbetet och öka arbetskvalitén (Erdem, 2014).  

En utveckling av begreppet alienation presenteras av bland annat Lars Tummers som i flera 

artiklar, presenterar policy-alienation (Tummers, 2012; Tummers m.fl., 2009, 2015). Denna 

typ av alienation grundar sig också i Marx och Seeman men skiljer sig från tidigare 

definitioner då alienationen är kopplad till en viss policy, ett särskilt styrdokument. Policy 

Alienation of Public Professionals: Application in a New Public Management context 

(Tummers m.fl., 2009) syftar till att lyfta yrkesverksamma inom offentlig sektor med fokus på 

det som händer på “golvet”, varför uppstår policy-alienation och hur kan det förstås. Studien 

bygger på dokumentanalys och semistrukturerade intervjuer, slutsatsen visar på att flera av 

dimensionerna av policy-alienation gick att koppla till följder av NPM. Tummers (2012) 

hävdar vidare att studier om policy-alienation oftast undersöks med hjälp av kvalitativa 

studier. Som följd av detta utvecklar han en kvantitativ skala för att göra begreppet mätbart. 

Tummers (2012) presenterar policy-alienation som vanligt förekommande bland offentligt 

yrkesverksamma, i detta fall inom sjukvård i Nederländerna, i samband med NPM. NPM:s 

fokus på effektivitet och ekonomiska vinster drar inte jämnt med yrkesvärderingarna som 

inom offentlig sektor. Studiens syfte var att utveckla en pålitlig skala för att kunna mäta 

effekterna av NPM ur ett “golv” perspektiv, dock behövs skalan utvecklas ytterligare för mer 

önskvärt användningsområde (Tummers, 2012).  

2.3.3 Alienations-begreppet idag  

Som nämnt i tidigare forskning definieras alienation på många olika sätt. I det följande 

presenteras de definitioner som kommer används i analysen av denna uppsats. Definitionerna 

är utvalda för att kunna vidare förstå att motivation inte alltid kan beskriva hela bilden.  

Alienation beskrivs av David Leopold (2018) som en problematisk separation mellan 

subjektet och objektet. Dessa två har ett ursprung av att tillhöra varandra. Bara för att en 

relation är problematisk så är det inte alienation och inte heller är en “outsiders” en definition 

på alienation enligt Leopold (2018). I sin artikel problematiserar Leopold skillnaden mellan 

den subjektivt och den objektivt uppfattade alienationen. Den subjektiva där det handlar om 

känslor hos individen, upplever du dig alienerad eller beskriver former av förfrämligande mot 
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ett objekt så är detta fallet. Objektiva former av alienation sker istället när någon annan anser 

att någon eller en grupp är alienerade. 

Definitionen av alienation till produkten utgår från Marx syn hämtat ur The Economic and 

Philosophic Manuscripts of 1844 av Karl Marx, som finns publicerad i boken The Communist 

manifesto: With related documents (Marx et al., 1999, pp. 132–136). Som presenterades i 

tidigare avsnitt menar Marx på att arbetet är en del av människors vardag och när det 

förändras kan en separation ske (Marx et al., 1999, p. 133). Marx hävdar alltså att alienation 

till arbetet sker genom byråkrati och det kan jämföras med decentraliseringen av 

skolsystemet. Byråkratins mål är att effektivisera arbetet med standardiserade strukturer och 

budgetstyrning. Det kan låta bryskt att likställa eleven med en produkt men elevens resultat 

eller utveckling skulle kunna ses som en alienation till produkten. För dimensioner av 

alienation till arbetet används två av (Seeman, 1959) fem dimensioner, maktlöshet och 

meningslöshet.  

Även alienation till policyn går att betrakta ur samma två delar, inte nödvändigtvis beroende 

av varandra (Tummers et al., 2009). Alienation till policyn innebär alltså ett förfrämligande 

till det styrdokument som presenterats. Den känslan av maktlöshet inför den nya policyn 

innebär att du inte kan förändra den eller implementera policyn till din verksamhet. Känslan 

av meningslöshet är alienationen som skapas då policys inte kan bli begripligt med det 

faktiska arbetet (Tummers et al., 2015). Tummers använder sig av alienationsbegreppet på 

offentlig verksamhet som har genomgått en förändring efter NPM.  

2.4 Summering  

2.4.1 Summering av tidigare forskning  

I detta kapitel har ett urval av relevant forskning i förhållande till studiens syfte presenteras. 

Som nämnt innan är forskningsfältet stort och presenterar flera olika infallsvinklar. Karin 

Brunsson skriver om kunskapssamhällets mätbara sanningar som kanske, lösryckta ur sitt 

sammanhang, inte riktigt säger något om den faktiska bilden. Detta är ändå något som vi idag 

använder för att skapa den verklighet som också känns “verklig”, särskilt när detta utförs av 

experter menar K. Brunsson (2015). På liknande sätt hävdar Broström (2018) att det fanns ett 

bryt där (vad hon kallar) medelklassyrken såsom lärare eller sjuksköterskor tidigare arbetade 

regelstyrt men inte standardiserat. Detta med den enkla förklaringen att det är svårt, tidigare 
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sett omöjligt, att kvantifiera vad dessa yrkesprofessioner utför. Detta har istället förändrats 

och nu finns det krav på att dokumentera och skapa siffror av allt som utförs (Broström, 2018) 

I forskningen om NPM redovisas flera negativa följder av reformen och även om inga kausala 

samband går att uttala sig om så är det tydlig att en förändring inom lärarprofessionen skett 

(Bejerot m.fl., 2015, Stenlås, 2011).  

I tidigare studier var det tydligt att ett återkommande sätt att närma sig motivation var genom 

självbestämmandeteorin, i flertalet fall med kvantitativa metoder. Enligt SDT leder lägre grad 

av motivation till lägre autonomi. Liknande resultat återfinns avsnittet om alienation där 

omvänd kopplingar görs, alienation leder till lägre autonomi. Den forskning som presenterats 

har en relevant del av en koppling eller diskussion till lärares autonoma roll. 

2.4.3 summering av teoribildning och perspektiv 

De teoretiska perspektiven presenterade hjälper till att se två sidor av en och samma 

arbetssituation. Den sammanhängande, röda tråden genom det teoretiska ramverket är synen 

på autonomi och kompetens. Begreppen används med samma innebörd genom analysen.  

Self-determination theory enligt Ryan och Deci (2000) utgår ifrån att det är enbart när du gör 

det du vill göra som du är motiverad. Självbestämmande, kompetens och tillhörighet är tre 

grundläggande behov för att känna självförverkligande. Är dessa uppfyllda blir det lättare att 

internalisera nya värderingar och situationer för att dessa ska bli en inre motivation. 

Arbetsmiljön behöver anpassas för att främja motivationen.  

När intervjuerna var genomförda blev det tydligt att det fanns en tudelad historia att berätta, 

där alienation kunde vara ett bra komplement. Alienation är ett begrepp som åter använts mer 

i forskning under senare tid. Att uppleva sig alienerad till arbetet som Marx beskrev det har 

blivit aktuellt igen med uppdaterade begrepp till förändringar som sker i arbetslivet. Nyare 

forskning utvecklar begreppet som alienation till styrdokument. En del av den här teorin har 

testats kvalitativt på vårdpersonal i relation till nya statliga reformer. Autonomi och 

kompetens blir återigen relevant i relation till alienation där dessa krafter strävar åt andra håll 

än organisatorisk, ekonomisk vilja.  
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3. Metod  

Följande kapitel kommer presentera studiens tillvägagångssätt. Kapitlet innefattar avsnitten; 

metodologisk ansats, material, datainsamling, analys, validitet och reliabilitet samt etiska 

överväganden. Dessa beskrivs ingående för att lyckas uppnå en så hög grad av tillförlitlighet 

som möjligt. Studien är genomförd med kvalitativ metod, detta valdes efter genomförbarhet 

och lämplighet för studien. Genom att ta del av tidigare forskning tydliggör det att ämnet är 

lämpligt att angripa med både kvalitativ och kvantitativ metod. Kvantitativa studier har gjorts 

exempelvis genom enkäter där slutsatser dragits om attityder i offentlig verksamhet under 

new public management epoken (Bejerot m.fl., 2015). Genomförbarheten var självklart en 

faktor som gjorde att valet föll på kvalitativ metod men vår önskan var även att få en djupare 

förståelse för lärarens historia. Som del av personalvetares arbete menar vi på att det av stor 

vikt att kunna se individen i organisationen. 

3.1 Metodologisk ansats 

Till denna undersökning tillämpades en kvalitativ ansats. Fokus har legat på att i möjligaste 

mån eftersträva ett fenomenologiskt synsätt även om det är svårt att helt fånga ett fenomen. 

För att få en förståelse för vår inställning ges en kort beskrivning av fenomenologi. 

Fenomenologi beskrivs enligt Bryman (2018, s. 54) som en filosofisk inriktning med fokus på 

hur “individer skapar mening” i den värld de lever i, vidare beskriver Dahlberg m.fl. (2008, s. 

95) det även som ett sätt att studera ett fenomen i dess ursprungliga form. Fenomenologin 

avser att studera fenomenet i sig och bortser därför ofta från kausala samband och statistik. 

Den ser respondentens sanning (vid intervju) som objektivt sann. Forskarens egna 

erfarenheter påverkar tolkningen av det beskrivna fenomenet, det är en process som sker nära 

forskaren.  

 

Genom en kvalitativ ansats hoppas studien kunna beskriva delar av fenomenet som är 

motivation och de nyanser som finns i lärarnas historia. Det är intressant och idag mer 

relevant än någonsin att se ett djup istället för att försöka mäta begreppet med enkäter 

eftersom begreppet är för svårdefinierat. 



 23 

3.2 Material 

Materialet i denna uppsats består av transkriberad text från semistrukturerade intervjuer. Då 

undersökning fokuserar på att lyfta lärares upplevelser av motivation blev det ett självklart val 

att intervjua lärare. 

3.2.1 Urval och urvalskriterier 

I denna undersökning har ett målstyrt urval använts för att på så sätt kunna välja ut våra 

respondenter på ett strategiskt sätt. Målstyrt urval beskrivs av Bryman (2018, s. 496) som 

vanligt inom kvalitativ forskning då fokus ligger på att finna deltagare som är av relevans för 

den aktuella studien. ”Forskaren strävar alltså inte efter att välja ut undersökningsdeltagare 

på slumpmässig basis, utan syftet med målstyrda urval är att välja ut fall eller deltagare på 

ett strategiskt sätt så att de som väljs ut är relevanta för de forskningsfrågor som har 

formulerats.” (Bryman, 2018, s. 496) Då denna uppsats endast är baserad på ett fåtal 

respondenter och undersöker egna upplevelser av fenomenet ter sig det ganska självklart att 

en generalisering till population inte är möjlig. Det finns, hos författarna, en klar medvetenhet 

om att dessa intervjuer endast speglar just dessa respondenters subjektiva verklighet, om vi 

ser det utifrån en fenomenologisk ansats blir denna dock blivit den objektiva sanningen 

(Bryman, 2018, s. 496; Dahlberg m.fl., 2008, s. 95).  

Områdets storlek gör det nödvändigt att skapa tydliga avgränsningar. Den första 

avgränsningen som gjorts var att respondenten ska uppfylla kriteriet att inneha en 

lärarlegitimation. I förhållande till forskningsfrågorna är det en relevant och legitim 

avgränsning då det är ett av kraven (om än med många undantag) för att få en 

tillsvidareanställning som lärare (Skolverket, 2021). Den skolform som undersöks är den 

kommunala skolan. Utöver dessa riktlinjer så sker undersökningen enbart inom en medelstor 

kommun i Sverige, detta för att främja genomförbarheten men även pålitligheten. Via 

kontakter inom skolorna kunde informationsbrev skickas ut till respondenter som uppfyllde 

kriteriet att inneha en lärarlegitimation. De som frivilligt anmält intresse kontaktades och en 

passande tid bokades för intervju.  

3.2.2 Respondenterna  

För att göra respondentperspektivet så tydligt som möjligt utan att för den sakens skull avslöja 

deras identiteter presenteras riktlinjer och vissa uppgifter. Undersökningens respondenter var 



 24 

till en början tio i antal men på grund av bortfall blev utfallet åtta legitimerade lärare som ges 

en närmare beskrivning nedan. För att fullfölja alla krav på anonymitet kommer varken 

lärarnas eller skolornas namn att nämnas, de kommer att benämnas som Lärare 1, Lärare 2 

osv. Upplevelserna mellan olika skolor kan möjligen skilja sig åt men detta anses endast vara 

till fördel för förståelse av fenomenet. Det är därför varken en nackdel, en fördel eller ett krav 

att det finns en långvarig anställning eller erfarenhet av många skolor.  

I det följande presenteras lärarna med ålder och år i yrket samtliga arbetar mot lägre åldrar i 

grundskolan. Respondenterna identifierar sig uteslutande som kvinnor, därför används hon 

som pronomen när intervjuerna presenteras. Det finns inget avsnitt där genusperspektivet 

diskuteras men dessa är enbart kvinnliga perspektiv. 

Benämning Ålder Antal år i yrket 

Lärare 1  35-årsåldern 10 år 

Lärare 2 30-årsåldern 5 år 

Lärare 3 40-årsåldern <10 år 

Lärare 4 55-årsåldern 30 år 

Lärare 6 25-årsåldern <1 år 

Lärare 7 30-årsåldern <1 år 

Lärare 8 40-årsåldern 1 år 

Lärare 9  60-årsåldern 13 år 

Efter olika omständigheter och kontakt med Lärare 5 och Lärare 10 valdes dessa intervjuer att 

inte tas med. 

3.3 Datainsamling  

Det är viktigt att respondenterna är medvetna om Vetenskapsrådets fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet vilka 

presenteras här. I slutet av mars påbörjades kontakten med respondenterna genom att ett 

informationsbrev (se Bilaga 1) skickades ut. För att fullfölja informationskravet började 

intervjun med att informera om studiens syfte och att respondenten när som helst under 

intervjuns gång kunde hoppa över frågor eller helt avsluta intervjun vilket även informerades 

om i brevet som skickades ut. Samtyckeskravet, uppfylls därför att deltagandet i studien helt 

skedde på frivillig grund och att de vet att de har rätt att avbryta. Utöver att deltagandet var 

frivilligt så frågades respondenterna om tillåtelse att spela in intervjun och fick då även 

information om att studien kommer att publiceras i linje med nyttjandekravet. Kvale och 
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Brinkmann påpekar även vikten av att få respondenternas samtycke redan innan varpå vi 

informerat om dessa redan vid förfrågan om deltagande (2014, s. 323). För att kunna följa 

konfidentialitetskravet, har studien i största möjliga mån strävat efter avidentifiering och 

respondenterna får inga löften om full anonymitet men information om hur vi arbetar för att 

sträva mot avidentifiering. Materialet förvaras så att endast författarna och handledare har 

tillgång. Det transkriberade materialet avidentifieras. (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 2–14). 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer  

Målet med intervjuerna var att dessa skulle likna ett samtal och därför var intervjuerna som 

genomfördes semistrukturerade. Tillsammans förbereds en intervjuguide (se Bilaga 2) som 

inleddes med att påminna om Vetenskapsrådets fyra huvudkrav, om vi hade tillåtelse att spela 

in samt några kortare inledande frågor. Därefter skapades öppna frågor med stor flexibilitet 

för att möjliggöra så fria svar som möjligt (Bryman, 2018, ss. 563–571). Frågorna fungerade 

som stöd och ställdes inte i samma ordning. 

3.3.2 Pilotstudie 

För att förbereda inför undersökningen utfördes en pilotintervju. En sådan förstudie gör det 

möjligt att bland annat testa intervjuguiden, om dess frågor lätt kan förstås av respondenten 

och om ordningsföljden ter sig rimlig. Det ger även respondenten en möjlighet att träna på 

situationer som annars kan komma som en överraskning (Bryman, 2018, s. 332; ss. 568–569). 

Utförandet av intervjun bidrog främst till en insikt i hur viktigt tidsaspekten är. Att göra 

respondenten bekväm med lite småprat först samt att det inte ska finnas någon tidspress att 

“bli färdig” med svaret då det egentligen inte finns något eftersökt avslut. Att boka in två 

timmar även om materialet inte förväntas bli längre än en timme är något som tagits i 

beaktning till denna studie. Efter pilotstudien blev det även tydligt att det var en fördel att ha 

en god kunskap inom fältet detta för att kunna få ett naturligt flyt i samtalet utan behov att 

ställa alltför många frågor. 

3.3.3 Vem intervjuar?  

Intervjuerna utfördes av en person för att undvika “två mot en” situation och de flesta utfördes 

via digitala kanaler. Diskussioner inför intervjusituationen var om intervjuerna skulle ske 

digitalt eller vid ett fysiskt möte. Avvägandet skedde till stor del med anledning av den 

rådande pandemin men även tid och budget. Fördelen med digitala program är att det 

möjliggör en typ av “ansikte mot ansikte” intervju utan smittorisk, en annan fördel är den 
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ökade flexibiliteten (Bryman, 2018, ss. 592–593). Idag är även lärare i vald kommun vana vid 

att ha samtal och möten över onlinetjänster efter ett år i pandemi. En nackdel som kan uppstå 

vid online intervjuer är problem med uppkopplingen, något som tyvärr inte går att helt bortse 

ifrån men med dagens teknik ansågs detta inte som ett större problem. Med detta i åtanke var 

intervjuer online ett likvärdigt, om inte i många fall mer fördelaktigt alternativ, och beslutet 

föll på att använda det som passade intervjuare och respondent bäst. Problem med inspelning 

av intervjuer är ett problem som kan uppstå vid såväl digitala som fysiska intervjuer (Bryman, 

s. 579), detta förekom vi genom att intervjuerna spelades in på två olika enheter, exempelvis 

via både Zoom och en smartphone. Utfallet blev att tre av intervjuerna utfördes genom ett 

fysiskt möte och resterande fem hölls via Zoom. Antalet intervjuer var planerade att delas 

jämnt mellan författarna men för att möta respondenterna på bästa sätt blev uppdelningen 

även här, tre intervjuer och fem intervjuer. 

3.4 Analys 

3.4.1 Bearbetning av materialet  

För att möjliggöra analys och kodning av de inspelade intervjuerna bearbetades materialet. 

Första steget i bearbetningen av materialet var att lyssna igenom alla ljudfilerna. Detta gjordes 

flera gånger och av båda författarna. Därefter omvandlades ljudfilerna till nedskriven text så 

kallad transkribering (Lindgren m.fl., 2014, s. 31). Transkriberingen gjordes med fokus på 

studiens syfte. Med det sagt skedde transkriberingen till viss del av ett mer selektivt slag 

under vissa delar i intervjuerna, mellanprat och information utanför studiens syfte togs bort 

(Bryman, 2018, s. 583). Även om allt inte transkriberas ordagrant så kommer ljudfilerna att 

sparas tills dess att studien är färdig, på så sätt blir det möjligt att återgå till materialet för 

ytterligare bearbetning. Transkriberingen kom att utföras av den som inte utförde intervjun 

och korrekturläst av den som utförde för att undvika slarvfel. Vid presentation av citat i 

resultatet kommer det ibland att tas bort pauser och mellanljud (hmm, ehh och liknande) då 

det inte tillför något till helhetsbilden i citatet till denna studie. Om en paus eller ett 

mellanljud innebär en eftertänksamhet eller ett obehag som är relevant för tolkningen så tas 

den med. 

3.4.2 Kodning av empiri 

Transkriberingen kodas ursprungligen utifrån en tolkande fenomenologisk analys 

(interpretative phenomenological analysis). IPA är vanligt inom hälsopsykologi (Smith m.fl., 
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1999, s. 218) och trots att vår studie grundar sig i ett intresse för arbetets sociologi så är 

motivation ett begrepp tillhörande hälsopsykologin. Av den anledningen är IPA en bra metod 

att använda för att undersöka nyanser av motivation. Denna metod skapar en dubbel 

hermeneutik; fenomenet tolkas av respondenten och sen igen av oss som undersöker. 

Kodningen skapas genom att först ta in materialet i sin helhet, utan förbestämda teman eller 

forskning. Genom att plocka ut nyckelord och färglägga olika delar blev det efter hand möjligt 

att skapa mindre abstrakta teman vid upprepning. Vid flera respondenter kan dessa teman bli 

övergripande över materialet (Smith m.fl., 2009, ss. 82–84). Resultatet kommer vidare 

innehålla många citat, detta för att ge läsaren en möjlighet att följa tolkningsprocessen. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Inom kvalitativ forskning är begreppen validitet och reliabilitet svåra att tillämpa därför 

fokuserar diskussioner i detta avsnitt på studiens tillförlitlighet och äkthet som Bryman 

beskriver utifrån Lincoln och Gubas definition (2018, ss. 467–470). Tillförlitligheten beskrivs 

i fyra delar; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 

Utöver det har arbetet genomgående präglats av att ge en så rättvis bild som möjligt av såväl 

respondenterna som det fenomenet som studien försöker belysas. I kapitlen ovan har flera 

frågor som rörande dessa områden redan behandla. Utan möjligheter att frysa en social miljö 

blir det alltid “problem” att replikera sociologiska studier, det är en begränsning vi inte kan 

komma undan. Däremot har detta metodkapitel skrivits så tydligt som möjligt för att ge 

läsaren en inblick i hela tillvägagångssättet och på så sätt göra den så pålitlig som möjligt. 

3.6 Etiska överväganden  

Som nämnts ovan har uppsatsens etiska ramverk utgått från de fyra huvudkraven som 

Vetenskapsrådet behandlar i Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning från 2002. Utöver det har även Vetenskapsrådets nyare 

publikation God forskningssed från 2017 tagits i beaktning. Det finns alltid en risk att 

respondenten röjs, denna är dock liten i detta fall på grund av många möjliga respondenter har 

väldigt lika yttre aspekter (yrke, kön, ålder) är en fördel men samtidigt kan små aspekter av 

respondentens historia vara utmärkande. När citat väljs ut är det därför viktigt att till största 

möjliga mån undvika att ta med eventuella karaktäristiska beskrivningar. Vi har även haft i 

åtanke att arbetet i skolan innebär en hel del sekretess och det gör att även respondenten kan 

känna sig “låst” av den aspekten. 
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4. Resultat och analys 

Denna undersöknings ämnar presentera en nyanserad bild av läraryrket. Uppsatsens 

frågeställning vill belysa hur lärare samtalar om motivation när de beskriver sin yrkesroll samt 

hur vi kan se alienation till yrket i dessa samtal. Undersökningens syfte är därför att belysa 

hur dessa individer samtalar om motivation samt belysa vad som kan tyda på eller skapa 

alienation i samtalet om yrket. Vidare undersöks om det går att urskilja organisatoriska 

förändringar i lärarnas historia.  

Resultatet presenteras i form av tolkning och diskussion av det kodade materialet under tre 

huvudteman, intern reglering, extern reglering och alienation. Citat från intervjun används 

helst i flytande text men det kan bli i form av blockcitat, detta beroende på vad som lämpar 

sig bäst. Att det inför studien fanns en medvetenhet om hur skolan som organisation har 

förändrats är inte något som har talats om av forskaren under intervjuerna. Det är lärarnas 

egna ord om sin yrkesroll, sitt driv och varför hen ibland inte vill gå till jobbet. För att få en 

rättvis bild och läraryrket, så har undersökningen bara fått vara ett värderingsfritt samtal om 

individens yrkesroll. Dessa samtal bjöd på mer arbetsglädje än det gick att vänta sig. Att 

lärarens uppdrag är något av ett kall var en känsla genom samtalen, under beskrivningar som 

rörde likväl stress som lycka.  

4.1 Intern reglering 

Lärarens inre motivation är till stor del baserad på omsorgen och relationen till eleven. 

Lärares motivationsformer kan belysas och synas i intervjuerna genom self-determination 

theory. Genom att ta stöd i Roths m.fl. (2007) forskning används dessa för att förtydliga vad 

som motiverar och vad dränerar. Det finns två motivationsfaktorer, den inre och den 

identifierade, som tydligast driver lärarens autonoma känsla, enligt Roth (m.fl., 2007). Här tas 

även hänsyn till de tre grundläggande behoven självbestämmande (autonomi), kompetens och 

samhörighet då det utan dessa är svårt att vara nöjd med sin arbetssituation (Ryan & Deci, 

2000). Under kodningen blev det tydligt i vilka sammanhang som det beskrevs positiva 

känslor, vilka anledningar som beskrevs för att välja yrket och att fortsätta gå till jobbet. Det 

presenteras här. Vidare presenteras motsatser extern reglering och amotivation som leder oss 

in i fynd som kan leda extern motivation till inre motivation.  
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Den identifierade motivationsregleringen tar uttrycket av ett kall “det bara är viktigt”. Många 

av de intervjuade lärarna beskriver situationer som tolkas positiva men utan någon egentlig 

värdering, det är bara självklart. “Jag har alltid velat jobba med barn. Ehh.. jag är äldst i en 

kusinskara på mamma sida, har alltid skött mina kusiner, har skött min lillebror, har skött 

grannens ungar. (..) Ehh så jag har nog aldrig tänkt att jag ska göra något annat. (Lärare 

4)”.  Lärare 4 fortsätter inte med att beskriva situationen som vare sig glädjefylld eller 

negativ, det är bara en självklarhet. Hon har aldrig tänkt att hon ska göra något annat. Vidare i 

hennes intervju förstår vi att omsorgen av eleven är meningsfull för henne. 

“Ja men man inser att man har betytt något för någon.. och man ser också att man också gör skillnad 

när man får det att fungera kring elever som har haft ständiga utbrott och inte vill gå till skolan och 

sen få det att vända. Det är belöningen! På slitet..” Lärare 4 

Citatet kommer från när hon berättar om att möta elever i vuxen ålder. Lärare 4 ser inte bara 

arbetet centrerat till skolan utan även ett samhällsansvar. Under intervjun bidrar hon flera 

gånger med information som exempelvis att hennes livslön blir insparad om vi håller en elev 

från brottslighet. Att känna meningsfullhet som vid samhällsansvar är en stor del av den 

identifierade motivationen (Deci & Ryan 2000). Lärare 7 är äldst i en syskonskara av fem, 

hon hade enligt henne själv inget intresse av att jobba med barn förrän hon av en slump fick 

ett arbete på förskola i tidig ålder. Hon berättar om en tuff tid på jobbet, där hon beskriver en 

stor frustration till många delar av arbetsplatsen varpå intervjuaren frågar om hon kan fortsätta 

arbeta med barn; “Ja.. gud ja. Jag kommer alltid jobba med barn” (Lärare 7) svarar hon utan 

att tveka. Svaret tolkas som att den autonoma känslan är stark då hon inte blir dränerad av 

andra faktorer (Roth m.fl., 2007). Det vi kan se i dessa citat är att Lärare 7 och Lärare 4 

beskriver element där eleverna och arbetet med barn inte är tillfälligt utan ett livslångt 

åtagande, en självklarhet och kan därför ses som det som anser vara “ett kall”.  

Eleverelationerna är anledningar till både känslan av lust och meningsfullhet men kan också 

betraktas som viktiga för lärarens arbetsmiljö och motivation. “Och sen har jag alltid gillat 

barn och alltid gillat att vara med barn.” (Lärare 1). Den inre regleringen tar sig uttryck i 

lust och ren vilja att utföra sina arbetsuppgifter. Det är även den reglering med mest autonom 

upplevelse (Ryan & Deci, 2000). Beskrivningar likt Lärare 1 är något som är återkommande. 

Lärarna som har intervjuats gillar att spendera tid med barn och som det hanterades i det 

tidigare stycket så har många även “alltid” gillat barn. 
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”Och man får höra hur dom berättar saker och se när de har liksom knäckt att läsa eller räkna, när 

de har lärt sig något nytt och de är stolta. Sånt tycker jag är väldigt roligt! Det är ju därför jag går 

hit, för att se dem lyckas! Det tycker jag om…” Lärare 8 

Efter många intervjuer där detta arbete framhävs som viktigt på olika sätt kan vi tolka det som 

att det relationella arbetet är komplext och viktigt. Det lägger en grund för klassrumsmiljö, 

arbetsmiljö, inlärning och motivation hos läraren vilket beskrivs framöver. Lärare 8 bekräftar, 

i citatet ovan, att hennes relationella arbete ger utdelning i form av glädje och att det är därför 

hon går till jobbet. Lärare 8 bytte yrke från vården för att ha möjlighet till de längre 

relationerna med barn, något hon inte är ensam om bland respondenterna. Det är också då hon 

kan se effekten av undervisningen, vilket hon “tycker om” som vi kan läsa i citatet.  

Lärarens känsla av kompetens och autonomi är till stor del beroende av möjligheterna att få 

skapa relationer till sina elever. Relationerna är viktiga för att avgöra vad eleverna behöver för 

att nå kunskapsmålen men även för att göra en korrekt bedömning. Det är beskrivet i 

skollagen att varje elev har rätt att nå kunskapsmålen på sin nivå (SFS 2010:800). Det är även 

beskrivet i ett flertal styrdokument, presenterade i bakgrunden, att lärarens roll innebär en 

ledarroll för socialisering och omsorg. Lärare 9 har en bredare lärarexamen men har valt att 

arbeta mot yngre åldrar för att hon anser sig bra på och föredrar att få “lägga grunden”. Hon 

säger att hon måste få möjlighet att lära känna sina elever annars kunde hon “lika gärna lära 

matte till någon på tunnelbanan” anser hon.  

”Det absolut viktigaste som lärare tycker jag, det är att börja med att bygga relationer, i allt. Har du 

ingen relation med barnen så kommer du ingenstans i undervisningen heller så det är… Aa, nej det 

anser jag är jätte, jätteviktigt.” Lärare 9 

Ett professionsyrke består till stor del av specifik kompetens och autonomi (Brante, 2009) 

vilket vi kan utläsa är en grund i många av lärarna i beskrivningarna av relationsskapande. 

Kompetens utvecklas vidare av Brante m.fl. (2015) och beskrivs där som ett 

handlingsutrymme som är situationellt och beroende av social och kognitiv kunskap. 

Kompetens och autonomi är enligt self-determination theory ett grundläggande behov och är 

enligt Deci och Ryan (2000) likt Brantes definition. I relationen till elevgruppen bevaras 

denna specifika kompetens. “...förstå hur de fungerar och liksom kunna bygga den relationen 

som krävs för att bygga upp ett kapital” (Lärare 8). Lärarens utbildning ger en grund för den 

undervisning som ska utföras men arbetet med eleverna är en situationell och 

erfarenhetsbaserad kunskap som behöver handlingsutrymme och möjligheter. Den inre 
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motivationen och autonoma känslan kan hittas i intervjumaterial som berättar en historia om 

möjligheter att använda sig av erfarenhet och kunskap till kompetens. Ur intervjuerna ser vi 

hur relationen till barn upplevs som både en del av självet och som något lustfyllt. Det 

bekräftar att det är där läraren upplever, eller har störst chans, att uppleva sig tillhörig, 

kompetent och autonom. Det kan även ses i styrdokument och svensk lag att det är en viktig 

del i yrket.  

4.2 Extern reglering 

Extern reglering kan vara en anledning till symptom som utmattning och meningslöshet (Roth 

m.fl., 2007) och skapar hinder för den upplevda autonomin, särskilt hos en profession. Extern 

reglering som lön eller beröm var ett förväntat resultat, innan studiens utförande, men inte 

någon av intervjuerna behandlade detta. Visst kan dessa vara en anledning till att du gör något 

och även lärare till jobbet ibland “bara” för att det finns ett anställningsavtal eller för att få 

betalt. Dessa ser Ryan och Deci (2000) ofta som en amotivation.  

“Att de är mycket kontroller och mycket dokumentationer och sånt där men jag hade nog ändå inte 

riktigt kunna föreställt mig hur mycket tid och energi det skulle ta… ehh från det som egentligen är det 

roliga och det som är det viktiga egentligen också.“ Lärare 7 

De externa regleringar som behandlades var istället dem som ansågs som negativa aspekter av 

yrket eller anledningar att inte gå till jobbet. De situationer som uttryckligen formuleras som 

negativa under intervjuerna är budget och ekonomi (tolkas som elevpengen), vårdnadshavare, 

dokumentation, rektorer, “uppifrån” (tolkas som huvudman eller statliga beslut) och 

funktionsvariationer utan hjälp. Vårdnadshavaren, som har en egen relation till barnet, kan 

vara källan till mycket frustration och Lärare 6 berättar att det är “otroligt irriterande” när 

vårdnadshavaren tror att hon har tid att gå med deras barn till skolsyster “nej, jag ska 

undervisa ditt barn”. Tidigare har Lärare 6 berättat om hur speciellt det är att få ta del av 

elevernas vardag, “som att plåstra om”. Irritationen mot vårdnadshavaren kan grunda sig i en 

känsla av att inte själv avgöra vad elevens behov var och inte egentligen mot att hen inte 

verkade förstå Lärare 6 uppdrag. Frustrationen när vårdnadshavare tar hennes tid för givet. 

Externa regleringar nyanseras även av ett fåtal som en brist hos sig själv. “Jag skulle kunna se 

till att jag liksom gjorde betydligt mindre för att värna om mig själv men jag skulle inte känna 

mig professionell i mitt jobb då.” Lärare 4 berättar att det är tyngre att gå till jobbet nu. Det 

finns för många ansvarsområden som ingår i hennes bild av att vara professionell. Hon får 



 32 

frågan om hon känner att hon har någon möjlighet att påverka det och svarar ”visst, jag kan 

påverka arbetssituationen men jag kan fortfarande inte räcka till” (Lärare 4).  

Genomgående i intervjuerna är antalet elever i klassen ett viktigt ämne och kan till stor del 

härledas till motivation. Det är inte alla som lyfter att en klass med färre elever är en 

avgörande fördel men att tiden till att “få ihop gruppen” och, återigen, skapa individuella 

relationer har större förutsättningar att lyckas om eleverna är färre. När samtalet har kommit 

upp vilka förändringar som skulle vara önskvärda på arbetsplatsen så är mindre grupper alltid 

en del av svaret under intervjuerna. Det går främst ut över relationerna som under tidigare 

avsnitt visade sig vara av vikt för den upplevda autonomin. Den autonoma känslan kan även 

bli mindre av att lärarens åsikt inte tas med när det är hon som vet om gruppen kan vara större 

eller inte. Lärare 9 förklarar varför vissa “ledningsbeslut” gör att hon tappar lusten att gå till 

jobbet: 

“Jag hade ju en liten klass innan och därför hade ju alla… det var ju som en liten familj, det var ju 

hur mysigt som helst. Det är ju jättegoa ungar jag fick in nu [...] det är dom som kommer i kläm när 

det blir större grupper och det är det som gör mig frustrerad. Där kan vi snacka om frustration!” 

Lärare 9 

Enligt Deci och Ryan (2000) har den anställde störst möjlighet att behålla eller internalisera 

sin motivation om omgivningen ger förutsättningar för grundbehoven. Beslutet att ett stort 

antal extra elever ska in i klassen tillhörande Lärare 9 hade hon från början sagt nej till. Nu 

anser Lärare 9 att hon inte kan utföra uppdraget längre och känslan blir att hennes profession 

inte heller blev lyssnad på. Exempel likt detta återfinns i mängder.  

Hur kan vi bibehålla den motivationen som läraren har? Med grundläggande behov i centrum 

så blir det inte bara lättare att behålla den inre motivationen men även att internalisera nya 

värderingar, arbetssätt och beslut (Deci & Ryan, 2000). Detta innebär att när en lärare väl har 

den autonoma rollen, känner samhörighet och upplever sig som kompetent så kan små 

motgångar eller förändringar bli lättare att hantera. Lärare 9 beskriver hur hon ser på sitt sätt 

att utbilda:  

“Jag måste ju ha en bas vad jag ska jobba med “uppifrån” men sen är jag ganska fri, jag kan spreta 

iväg ganska ordentligt när jag jobbar för (...)det tog en stund, jag behövde några år på nacken innan 

jag kunde släppa allt det här... prestigen som är för någon annan egentligen.” Lärare 9 
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Det tog några år men nu litar hon på sig själv i sin roll som lärare. Hon hittar andra vägar som 

kanske inte riktigt hör till det “vanliga” sättet att lära ut och tar till sig förändringar med 

måtta. Arbetsförhållanden måste ändå fortsätta stötta de grundläggande behoven genom att 

uppmuntra egna beslut men även att stötta upp så att arbetet inte skapar en känsla av 

inkompetens. Lärare 3 trivs med sitt jobb men flertalet gånger tar hon upp kontakten med sin 

rektor som i vägen. “ja där har de i och för sig varit där och petat lite… det är ju massa, vad 

heter det... tillgängliga lärmiljöer som de ska prata om nu…” (Lärare 3) Ett av sätten att 

främja den inre motivationen är positiv återkoppling. Dock är det viktigt menar Ryan, 

Koestner och Deci (2001) att denna återkoppling inte sker i en kontext som sänker den 

autonoma känslan. Lärare 3 tar upp flera liknande exempel där den återkopplingen som har 

skett inte är negativ men kommer med en form av kontroll. Ytterligare exempel är när Lärare 

1 berättar om sin sjukskrivning och att hon precis innan hade fått höra att hon var så duktig 

när hon tog sig an elever som hon inte orkade med. Det var beröm för ett beteende som var 

efterfrågat och inte självbestämt.  

4.3 Alienation 

För att lyckas identifiera tecken på alienation i intervjumaterialet delas det in i kategorier. Vid 

kodning har fynden naturligt lett till fyra kategorier. Alienation till arbetet presenteras i 

resultatet i två av Seemans dimensioner, maktlöshet och meningslöshet. Alienation till 

produkten utforskas ur det klassiska marxistiska perspektivet och alienation till 

styrdokumenten eller “policy-alienation” med grund i Tummers forskning. I intervjuerna kan 

vi utvinna att en separation har identifierats då många lärare pratar om ett före och ett efter till 

arbetet i helhet. Vad separationen sker ifrån går inte att hitta i intervjumaterialet och inte 

verkar läraren veta exakt vad det är innan eller före. “...liksom undervisningen och barnen är 

ju det samma som innan och det är ju inte det som är problemet” (Lärare 2). Separationen 

som finns diskuterad i tidigare forskning och som skulle gå att tolka i materialet är den 

decentralisering av statliga offentliga verksamheter.  

“Jag tycker att det blir svårare och svårare att känna motivation för jobbet då man ser att de som 

finansierar vår verksamhet inte riktigt värderar den utifrån vikten av den.(...) Så tänker man ju liksom 

att de förstår inte vad de gör, här har de inte gjort någon analys. Vad får det här för konsekvenser?” 

Lärare 4 
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Maktlöshet till beslut hänvisas även av Seeman (1959) till Marx texter om alienation och 

arbetarens maktlöshet till byråkratins beslutsorgan. Lärare 4 anser att det blir svårare att känna 

motivation för jobbet (presenteras i citatet ovan) då verksamheten inte blir värderad av 

kommunen. Hennes bild av vad som är viktigt för verksamheten blir inte bekräftat av besluten 

och hennes arbete blir också rent praktiskt svårare att utföra då det handlar om en ekonomisk 

sanktion.  

Det finns fler berättelser där beslut skapar frustration och maktlöshet. Ett vanligt tema är den 

ökade mängden av dokumentation som är en följd av kvalitetskontrollen från Skolverket. Den 

anses ta tid från viktigare saker som…  

“ ...undervisningen skulle ha en mycket större del än vad den har. Tiden med barnen är ju en 

pytteliten del medans planering, efterarbete, bedömning… allt det administrativa, utredningar, 

pedagogiska liksom allt det där tar mycket mer tid än vad jag ens hade kunnat drömma om.” Lärare 8  

Dokumentation och omdömen är inte bara något som stjäl tid. När det kommer i tidiga åldrar 

är något som problematiseras av alla lärare och kan leda till en alienation till arbetet och 

produkten. Det finns krav på att elever, klassrum och lärare ska gå att jämföra och räkna på. 

Situationer som är av social och unik karaktär förväntas bli kvantifierbara. I samtalen med 

lärarna är det inte helt klart om de anses att det som mäts är det som sker. När resultatet av 

lärarens arbete blir förbytt in i ett annat format representerar det inte längre hennes 

arbetsinsats. Kodningen avslöjade ett antal av dessa, där det relationella arbetet inte syntes i 

“slutrapporten”. 

“Vissa barn kräver ju mer än andra barn i relationsbygge och i att känna sig trygg med en vuxen, att 

fungera i ett större sammanhang, att lära sig i ett visst tempo är svårt, alla håller inte samma tempo. 

Jag har ju några som läser kapitelböcker, typ Harry Potter medans jag har några som precis har 

knäckt läskoden. Då blir inte gruppen en del av ett faktiskt resultat” Lärare 8  

Att mäta och göra kvantifierbara resultat är, som presenterat i teorin, av stor vikt för att skapa 

en fungerande kommunikativ organisation. Nationella proven är ett av Skolverkets mått, detta 

utförs i grundämnena svenska, matte och engelska i årskurs 3, 6 och 9. Det är menat som en 

måttstock för att Skolverket ska ha möjlighet att utveckla läroplan och mål och inte ett 

examensprov.   

“Ja men till viss del blir det faktiskt så för vi har ju våra nationella prov då och senast jag gjorde det 

med de här små söta vi hade då... som man vara glad att vi överlevde dagen istället för att undervisa 
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alla gånger så hade vi inte så himla bra resultat och det där har vi ju fått upptryckt i ansiktet, jag vet 

inte hur många gånger! Både från rektor men även från… områdeschef heter det väl…” Lärare 3 

Här berättar Lärare 3 om när hon arbetade med en stor klass med mångfacetterade behov. Att 

det även var tre nyanlända i klassen vid tillfället (idag räknas deras prov bort men inte vid det 

här tillfället). När lärare betygsätter/bedömer i vanliga fall kan de använda sig av något som 

kallas för undantagsbestämmelsen. Läraren kan då bortse vissa kunskapskrav om det gäller 

sociala omständigheter, nyanlända eller religion. Denna gäller ej vid nationella proven. Det 

som Lärare 3 uttrycker här är inte enbart att hennes klass inte klarade nationella proven på ett 

tillfredsställande sätt men att hon får stå till svars för en samlad grupp elevers låga resultat. Ett 

annat mått som önskas av Skolverket är de nationella bedömningsstöden som kom till för att 

tidigt ha möjlighet att sätta in stödinsatser vid läs och skrivsvårigheter.    

“Och det ska ju också bedömas i alla ämnen. Och det ska bedömas inte bara mot läroplanen utan 

också mot det här obligatoriska bedömningsstödet som Skolverket har, i både svenska och matematik. 

Och det görs ju två gånger i årskurs 1, en gång på höstterminen och en gång på vårterminen. Och ska 

liksom också det sammanställas” Lärare 8 

För att Skolverket ska ha möjlighet till kvalitetssäkring för kommunernas arbete med skolan 

krävs det överblickbara siffror. Målstyrd verksamhet kräver också i sig en tydligare 

uppföljning, det är en del av tanken med managment-modellen. Genom intervjuerna berättar 

lärarna på olika sätt om de resultat som behöver redovisas. Det skiljer mellan samtalen vilken 

vikt man lägger vid dessa resultat. Många anser att de är meningslösa: “Vi kanske inte 

behövde göra det här obligatoriska bedömningsstödet i matematik nu, under maj månad när 

förra terminens gjordes typ i december (...) det har inte hänt jättemycket, kan jag säga, alls 

faktiskt!” (Lärare 8). 

Inställningen till dokumentation och bedömningskrav kan även tolkas som ett främlingskap 

inför styrdokumentet. Alienation till styrdokument (policy-alienation) tar sig form under 

intervjuerna som läroplan och bedömningsstöd och kan även dessa tolkas i två dimensioner, 

maktlöshet och meningslöshet. Lärare 8 känner att hon inte riktigt begriper varför 

bedömningarna ska utföras igen, hon ansåg dessutom inte att de var särskilt meningsfulla till 

att börja med. Nu är bedömningsstödet inte ett direkt “styrdokument” eller “policy” men det 

är ett direktiv som Lärare 8 inte vet vad hon ska göra med. Att det i läroplanen står att varje 

enskild elev ska få undervisning på elevens nivå och med elevens förutsättningar var något 

som Lärare 7 tog upp som “bara en dröm”.  
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“Det är ju så himla… på något sätt falskt… det står i läroplanen att vi ska se alla elever…, och vi ska 

se varje individ. Alla ska ha rätt och ha möjlighet att lära sig och utifrån sina egna förutsättningar. 

Och det är också, det är ju ett drömscenario. Alltså Skolverket har ju… det är ju bara en dröm, det är 

ju inte verkligheten. Och det är jättesvårt! Jättesvårt!” Lärare 7 

Maktlöshet inför styrdokument är den vanligaste att uppleva för professioner eftersom det är 

alienerande att inte bli tillfrågad vid beslut. Det som Lärare 7 beskriver och fortsättningsvis 

beskriver kring andra styrdokument blev först tolkat som en alienation till styrdokument. 

Vidare diskuterat finns det inget som Lärare 7 hade kunnat göra för att påverka läroplanen 

lgr11. Däremot kan det vara en alienation och känsla av maktlöshet till arbetet då hon inte 

anser att det som ska arbetas mot går att utföra i verkligheten. En kan se det till hur hon 

beskriver övergången från skolan till yrket med liknande argument, verkligheten stämmer inte 

överens.   

“Man glorifierar ju, romantiserar ju det hela och det är ju för att man ska komma ut och ha det här 

drivet och man ska ha den här lågan inom sig! Men sen slocknar den nog ganska snabbt för många, 

för att dom märker att verkligheten inte stämmer överens och det är såå synd!” Lärare 7 

Intressant är att Lärare 7 inte pratar om sig själv, hon generaliserar det här till andra “för att 

dom märker”. Leopold (2018) problematiserar frågan om alienation kan ses som subjektiv 

eller objektiv eller både och. Leopold menar att genom hävda den rena objektiva alienationen 

skulle vara på gränsen till otrevligt samtidigt som den rent subjektiva skapar en situation där 

vi enbart har subjektets sanning att gå efter. Marx ansåg att kapitalisterna var alienerade från 

deras självförverkligande sanna natur men dessa valde att inte kännas vid alienationen.  

Lärarprofessionen är i forskning och debattartiklar ansedda att vara alienerade. Vi kan se 

liknande tendenser, som hos lärare 7, hos Lärare 2:   

“Sen kanske jag personligen inte fastnar i det så jättemycket men.. men det är ju klart, det är inte 

jätteupplyftande att läsa andra saker om skolan eller vad andra lärare säger och det tror jag är en 

stämning man behöver förändra inifrån. Att lärare själv måste ju äga, lärare själva måste ju vilja vara 

lärare.” Lärare 2 

Hon uttrycker ingen subjektiv känsla av alienation utan tvärtom “Och som sagt, jag kan ju 

förstå hur olika personer känner men sen kan det ju vara svårt ibland att relatera till den 

allmänna bilden som kanske det finns av lärare.” med den allmänna bilden menar Lärare 2 

den hon delvis diskuterar i citatet innan men även tydliggör tidigare likt en individ som är 

missnöjd och utbränd. Lärare 2:s bild av den alienerade läraren visar på ett mått av sanning. 
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Det som finns i lärarnas historia är en stor distans till organisatoriska beslut och känslor av 

meningslöshet mot många styrdokument, särskilt dem som vill göra det mätbart. Alienation 

till produkten som i eleven eller elevens resultat skapar känslor av maktlöshet vid sanktioner 

vid missvisande resultat och meningslöshet vid resultat som känns upprepade eller syfteslösa. 

Avslutningsvis beskriver Lärare 4 sin syn på styrdokument och riktlinjer “uppifrån”, 

“Lärare förväntats ofta trolla.. jag tror inte.. man skulle aldrig ge en snickare i uppdrag att bygga en 

friggebod på 15 kvadrat men du får bara virke till 9, resten får du fixa genom att vara flexibel..” 

Lärare 4 

5. Avslutande diskussion  

Studien syftar till att delge läsaren med ett samtal som förs med glimten i ögat utan att för den 

delen förminska den situation som presenterats. Syftet var alltså att beskriva ett samtal med 

svar på frågeställningar om ”hur lärare samtalar om motivation i beskrivningen av sin 

yrkesroll” och ”hur vi kan förstå alienation till yrket i det samtal vi har fört med lärare”. 

Studien skapar en möjlighet att simultant få beskriva när respondenterna känner sig 

tillfredsställda på jobbet och den problematisk situation som utspelar sig runt omkring. Det 

som ter sig spännande är att dessa inte behöver kollidera med varandra. Som presenterat i 

tidigare forskning så är motivation i skolmiljön inte ett outforskat ämne. Att det finns fynd i 

denna uppsats som går att hänvisa och likställa med tidigare forskning är möjligtvis ett tecken 

på att det är ett samtal ”i tiden” men det säger egentligen ingenting om relevansen. Uppsatsen 

erbjuder således samtalets produkt och en tolkning av samhällsrelevans. Studiens bidrag är att 

presentera beskrivningar från enskilda individer och där visa att den som älskar sitt jobb 

samtidigt kan vara den som upplever alienation.  

I detta kapitel presenteras en summering av den tolkade empirin och ett försök till att svara så 

utförligt som möjligt på forskningsfrågorna. Inledningsvis presenteras tre delar av vidare 

analys och diskussion kring de teoretiska perspektiv som har stöttat empirin i resultatkapitlet. 

Dessa används tillsammans med tidigare forskning för att dra paralleller och problematisera 

ytterligare aspekter. Den första av dessa tre behandlar den inre motivationens anledningar i 

relation till tidigare forskning. Detta leder diskussionen vidare in på moment i lärarens vardag 

som upplevs som en frustration för att diskutera dessa vidare med hjälp av det teoretiska 
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perspektivet alienation och hur respondenterna pratar kring det. Avslutningsvis hamnar 

metoden i fokus för att knyta ihop säcken med en summering och slutsats.  

5.1 Motivation och professionen 

Som presenteras i resultatet går det att se att lärarens inre motivation främst består av glädjen i 

att möta sina elever och utveckla individer. Det finns även en oreflekterad självklarhet i “att 

vara lärare” absolut delvis för att omsorgen är en naturlig del av livet enligt många. Det 

relationella arbetet är en avgörande faktor i många moment under respondenternas vardag. 

Relationerna och relationsbyggande är en röd tråd genom beskrivningar av utmaningar och 

belöningar under arbetsdagen. För att förtydliga så kan det relationella arbetet se olika ut i 

olika skolålder, där det i äldre åldrar blir mer inriktad på den dialog som förs kring utbildning 

men i yngre åldrar tar en mer omhändertagande natur. Det finns situationer som blir uppenbart 

svåra att beskriva med ord som framkommer under intervjuerna, en känsla av belöning där det 

inte går att beskriva exakt vad som skett. Någon beskriver det som ett kapital “att vara arg en 

dag utan att förstöra dagen efter” samtidigt som andra flikar in med en specifik lärsituation 

och responsen eleven gav eller något “enkelt” som en förälder uppmärksammat och tackat 

för.  

Att belöningen kan vara svår att beskriva kan hänvisas till fynd i tidigare forskning. Enligt 

Chiong m.fl. (2017) är lärarens främsta anledning att gå till jobbet, över alla åldersgrupper, 

den altruistiska. Samtalen med respondenterna rör inte lönefrågan eller förmåner. Vid ett 

tillfälle berättar Lärare 6 att hon gärna rekommenderar yrket men att hon anser att det är fel att 

använda sig av det enligt henne vanliga skälet med ledighet under alla skollov. När hon senare 

ska beskriva hur hon väljer att sälja in yrket så börjar hon beskriva en händelse under en 

arbetsdag för att fånga en särskild känsla och kommer bort sig. Vid bearbetning av materialet 

blev det uppenbart att hon hade svårt att beskriva den altruistiska känsla som även Chiong 

m.fl. (2017) upptäckt i sin forskning. Den altruistiska känslan är enligt Chiong m.fl. (2017) 

inte i kategorin “samhällsnytta” utan det är insatsen för den enskilda eleven som får läraren att 

gå till jobbet.  

Lust till det relationella arbetet och vad detta kan utmynna i (elevens framgång) är det som 

verkar vara en drivande faktor genom samtalen vilket kan hänvisas till den inre motivation 

beskriven av self-determination theory. Som det är beskrivet i resultatkapitlet kan self-

determination theory göra det begripligt att autonomi och kompetens är av stor vikt för att må 



 39 

bra på arbetsplatsen. I samtalen lyfter många av respondenterna den tyngd det ger att bygga 

en hållbar situation i klassrummet. Det är ingen av respondenterna som egentligen har samma 

syn på hur den här strukturen faktiskt ska se ut. Lärare 9 berättar om hur hon har växt med 

yrket och att hennes styrka är att snabbt ha möjlighet att ställa om inför det oväntade och om 

planeringen håller så är det ingen rolig dag. Andra vill planera utifrån gruppens behov och att 

målet är att lyckas med att möta dessa två. Oavsett vad målet med dagen är så är det lärarens 

bedömning och planering som det hänger på.  

Lärarprofessionens betydelse har liknande drag som self-determination theory och situationen 

i klassrummet kan få ytterligare en dimension med båda perspektiven. Den tillfredsställande 

upplevelse beskriven av många, att gruppen fungerar enligt förväntan och att planeringen går 

att utföra är viktig. Det finns även många av respondenterna som vittnar om att klassrummet 

är deras och inte accepterar att “yttre kontroll” ska styra där. Brante beskriver kompetens som 

en situationell kunskap. Det är beskrivande för det behov respondenterna uttrycker i att lära 

känna sin klass, att veta hur man ska agera vid oväntade händelser. Parallellt med kompetens 

existerar autonomi, känslan av självbestämmande. Dessa samspelar enligt både Brante och 

Ryan och Deci för att uppnå den professionella statusen eller självuppfyllelse enligt self 

determination theory. Känslan av kompetens och autonomi blir därför central i hur förarbete 

och utförande lyckas finna samfund i klassrummet.  

5.2 Utmaningar i professionen  

Känslan av att vara beroende av ett samarbete med fler yrkesgrupper för att lyckas uppnå 

kunskapsmålen i klassen kan ge kall på lärarens autonoma känsla. Något som beskrivs av 

många är storleken på klassen och svårigheten att ha barn med behov som kräver fler insatser. 

Detta kan direkt hänvisas till behovet för autonomin att kontrollera klassrummet själv. Det 

kan tyckas vara rimligt att ett stort samarbete är positivt för alla i organisationen men det blir 

begripligt i samtalen att det faktiskt är viktigt för läraren att behålla kontrollen över klassen 

och lättast görs det genom en klass med färre elever, särskilt om det finns många behov som 

kräver större åtgärder bland eleverna. Arbetsdelningen och standardiseringen är en direkt 

hänvisning till det ökade organisatoriska inslag som skolan måste bli en del av.  

Målet med New Public management är inte att förändra professionen då den är 

kunskapsbärande men konsekvenserna blir trots allt en form av degraderingen av läraren. 

Lärarens arbete präglas av respekt för dess yrkesskicklighet som profession blir nu en roll 



 40 

som mer liknar en försäljare, där nöjda kunder spelar en allt viktigare roll (Stenlås, 2011). 

Brante m.fl. (2015) menar på att finns två typer av professioner varav den ena är styrd av 

altruistiska skäl. Dessa professioner är en del av de som Stenlås (2011) och Bejerot m.fl.. 

(2015) tar upp i sina artiklar. Enligt Brante m.fl. (2015) blir kombinationen av altruism och 

“kundfokus” problematisk att kombinera men måste för en vidare analys sättas i den 

organisatoriska kontexten.  

Lärarprofessionen styrs fortfarande av många centrala begrepp som förekom i större 

utsträckning innan New public management infördes. Det är begrepp som omdöme, tillit och 

bildning. Samtidigt så styrs skolan av elevpengen och betyg. Att jämföra samtalens svar om 

verksamheten med begreppet arena enligt Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) kan göra 

svaren begripligare. Det finns många moment under intervjuerna som beskriver hur läraren 

strävar i en annan riktning än organisationens mål. Somliga är mer uttalade; Lärare 4 vill, i en 

intervju kring hennes yrkesroll, diskutera kommunens sänkning av skolpengen eftersom det är 

så viktigt för henne. Andra gånger är inslagen om organisatoriska beslut mer diskreta med 

vaga begrepp som att brist på personal beror på strukturen eller liknande. Ett flertal är på 

samma sätt vagt kritiska till “kommunaliseringen” av skolan men verkar inte riktigt vara fullt 

medvetna om innebörden. Det finns en diskussion som rör ett tudelat uppdrag som å ena sidan 

beskriver det som “är viktigt” och å andra sidan beskriver “det som måste göras”.  

Skolverket lovar att eleven ska bli given förutsättningar att nå de nationella kunskapsmålen 

(SFS 2010:800). Detta innebär att det måste rapporteras på ett begripligt sätt i alla led. För att 

tillgodose detta finns det bland annat ett nationellt bedömningsstöd och de nationella proven. 

Mätbarheten är delvis ett begrepp för att beskriva dessa åtgärder men begreppet tar sig också 

en mer problematisk dimension. Mätbarhet som används här är när delar av verksamheten 

kräver att kognitiva kvaliteter och upplevelser blir kvantifierbara mått. Att kräva mätbarhet 

kan därför förminska resultatet av någons arbetsinsats, uppfattas som meningslöst eller 

inskränkande på professionen (Broström, 2018). Lärare 3 och 8 bjöd på två talande historier 

om de mätbara moment som många av samtalen har berört. Lärare 8 tappar tid med barnen för 

att hon måste fylla i ett obligatoriskt bedömningsstöd. Hon är frustrerad över hur dessa 

dessutom måste göras igen, när de precis gjordes och att det egentligen inte finns någon 

utveckling att bedöma. På ett annat sätt beskriver Lärare 3 de obligatoriska nationella proven, 

där hon vid ett tillfälle hade alldeles för många elever med avvikelser och att dessa resultat 

fortfarande är grund till kritik och ifrågasättande från ledning i kommunnivå. Dessa mätbara 

inslag är av vikt för att göra organisationen säker och begriplig enligt Simon och March 
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(1959). K. Brunsson (2015) menar även att dessa inslag av kvantifierbara fakta är det vi tror 

på idag, särskilt om de kommer från expertsystem. Måtten är också viktiga för Skolverkets 

kvalitetssäkring av kunskapsmålen. Många delar av samtalen är direkta hänvisningar till olika 

system med liknande grund.  

Studien om lärares mående över tid berättar för oss att lärare mår sämre i sin yrkesroll efter 

införandet av New public management än 20 år tidigare (Bejerot m.fl., 2015). Det 

respondenterna berättar stämmer till viss del överens med vad studien berättar. Många, även 

relativt nyexaminerade respondenter säger att det var bättre förr. Lärare 4 berättar att det var 

lättare att gå till jobbet förr, trots att eleverna är samma. Försök till att stärka yrket och 

professionen har gjorts, exempelvis genom lagen om krav på lärarlicens. Införandet är en del 

av samtalet med många respondenter i både positiv och negativ kontext. Några anser att det är 

otroligt synd att den erfarenhetsbaserade kompetensen värderas lägre “nu för tiden” samtidigt 

som andra efterfrågar mer kompetens ändå. Erfarenhetsbaserad kunskap är en stor del av 

professionsbegreppet och lyfts som viktigt i uteslutande alla intervjuer.  

5.3 Alienation  

Samtalen visar som sagt på ett förfrämligande och en frustration till resultatet av 

arbetsinsatsen och delar av arbetet när respondenterna problematiserar organisatoriska mått. 

Dessa är tecken på alienation till yrket, styrdokumenten och resultatet. Att detektera alienation 

i ett samtal har en mer komplicerad dimension än motivation. Att upptäcka motiverande 

faktorer är för det första lättare att prata om. Främst så pratar vi om ett komplext begrepp som 

kanske inte ligger i en naturlig beskrivning av sitt eget arbete till skillnad från motivation som 

dyker upp spontant (även beskrivningar med uttryck som motiveras eller motivation för mig). 

Respondenterna varierade i hur mycket de ville “problematisera” sin situation, trots att vissa 

pratade ytligt om sin yrkesroll dök deras svar frekvent upp i kodning för “förfrämligande”, 

“meningslöshet eller maktlöshet inför resultat” och “meningslöshet eller maktlöshet inför 

beslut”.   

Lärare 3 är exempelvis den som återkommande beskriver dessa moment trots att hon 

uttryckligen är positiv till yrket, sin arbetsplats och inte kan tänka sig att jobba med något 

annat. Hon berättar med en självklarhet hur klassrummet tillhör henne och hennes kollega 

(resurs i klass). Vad som dock blev väldigt talande var när hon kort lägger till “ja fast sen är ju 

ledningen inne och petar, det ska ju vara sådana lärmiljöer... “och just här gör någon, något 
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som hon inte riktigt förstår eller håller med om i hennes arbete. Detta synliggör att visst finns 

det moment som inte kanske motsvarar förväntningar och eventuellt leder till känslor av 

alienation. Följande exempel är när arbetsuppgifter inte upplevs generera något syfte till 

uppdraget eller när rapporterade mått inte motsvarar den arbetsinsatsen som krävdes. Vidare i 

diskussionen fokuseras det istället på att utforska formerna av alienation uppkomna i 

samtalen.  

Alienation definieras av Leopold som en problematisk separationen av subjektet från objektet 

och detta beskrivs av många respondenter även om det inte är tydligt exakt när eller var den 

har skett.  Några av respondenterna väljer att beskriva den objektiva alienationen och pratar 

om gruppen men några beskriver dessa känslor som sina egna. Det finns en problematisk 

separation av subjektet från objektet precis som Leopold definierar alienation.  Subjektet 

upplever detta problematiskt. Omgivningen verkar även den identifiera att det finns en 

problematik vid separationen, vilket går att utläsa från samtalen och tidigare forskning.  

Separationen har också pågått en längre tid och försök till att skydda den stora 

professionsgruppen har utformats på nationell nivå. 

Den problematiska separationen beskrivs av alla respondenter även om det inte är tydligt 

exakt när eller var den har skett. Enligt Leopold kan alienationen behandlas ur olika 

perspektiv men det är avgörande om en problematisk separation har skett. Några av 

respondenterna väljer att prata om gruppens missnöje då och nu men några beskriver dessa 

känslor som sina egna. Det finns en problematisk separation av subjektet från objektet att 

identifiera i samtalen, precis som Leopold definierar alienation.  Subjektet, respondenterna, 

upplever detta problematiskt. Omgivningen verkar även den identifiera att det finns en 

problematik vid separationen, vilket går att utläsa från samtalen och tidigare forskning.  

Separationen har också pågått en längre tid och försök till att skydda den stora 

professionsgruppen har utformats på nationell nivå. Samtidigt så har nya styrdokument och 

mått på arbetsresultat tillkommit, vilket kan förstärka känslan ytterligare.  

Det är möjligt med utgångspunkt i empirin att med Leopolds grund diskutera kring en 

objektiv eller subjektiv Alienation. När flertalet av respondenterna pratar om en missnöjd och 

felbehandlad grupp lärare som behöver “stärkas inifrån” eller “tas hand om”. Några av 

respondenterna tar dessutom språkligt avstånd från den gruppen, som en åskådare med full 

insikt men inte samma upplevelse. Leopold beskriver den rent objektiva alienationen som en 

känsla tilldelad en grupp, denna grupp kommer dock aldrig att göra revolution eftersom den 
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subjektiva känslan inte finns som drivkraft att förändra något. Lärarprofessionens upplevda 

objektiva alienation är antagligen förstärkt av det stigma som media och enkelriktad forskning 

har drivit fram genom kritik av new public management. Det var inte svårt att hitta kritisk 

forskning men en deskriptiv analys av anledningar som inte var direkt från Skolverket var 

svårare. Leopold hävdar att om du upplever alienation så är du alienerad, det är sanningen. 

Som nämnt i styckets introduktion så är det inte många som uttrycker sig som alienerade, 

ingen använder ordet men inte uttrycks det ofta i särskilt konkreta termer heller. Samtidigt så 

är den subjektiva känslan av alienation till yrket närvarande i flera samtal. Det rör sig konkret 

om beskrivningar av organisatoriska hinder som tas upp i tidigare avsnitt men även om 

beskrivningen av att inte räcka till.  

5.4 Metoddiskussion  

Den kvalitativa metoden har haft fördelar och nackdelar. Tillsammans med den kvalitativa 

ansatsen med djupintervjuer har detta gett oss möjlighet att ta del av lärarens historia. Flertalet 

studier som presenterats i tidigare forskning använder sig av kvantitativa metoder för att nå 

generaliserbarhet, vissa med framgångsrikt resultat och andra med mer tveksamhet. Fördelen 

med valet av kvalitativ metod har varit att det finns ingen generaliserbarhet att diskutera. Den 

som läser studien behöver varken jämföra sig själv eller dra direkta slutsatser till en annan 

arbetsplats.  

För att förbättra studien skulle en triangulering kunna vara ett bra tillägg. En form av 

triangulering som diskuterades var att ha fler intervjuare på plats under intervjun. Detta skulle 

kunna skapa en ökad tillförlitlighet och även en ökad kontroll av validiteten. Det som skulle 

tala mot var tidsaspekten men även bekvämligheten för den som blir intervjuad. Ett annat sätt 

att öka tillförlitligheten på denna studie hade varit responsvalidering. Att låta respondenten 

läsa och kommentera materialet i efterhand (Bryman, 2018, s. 466). Detta hade även gett oss 

möjlighet att ställa följdfrågor och förtydliga många oklara beskrivningar som förekom under 

intervjun. Exempelvis så var det många av respondenterna som uttryckte ett “före” eller 

“innan” för att beskriva en situation som var förändrad till det sämre men vi har ingen klarhet 

i exakt vad det var innan. Detta hade även gett oss möjlighet att behålla de två som föll bort 

då det önskades återkoppling på råmaterial vilket vi inte hade tid att erbjuda. Vidare hade en 

diskursanalys möjligtvis gett oss bättre verktyg att bena ut vissa fenomen. Vid analysen blev 
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det tydligt att de fanns en viss diskurs i hur man pratar om till exempel styrdokument men 

även andra lärare, lönefrågan och läraryrket generellt. 

5.5 Slutsats 

Genom samtalen med lärare har det givits möjlighet att se motivation som stämmer överens 

med annan typ av forskning men även den problematiska situation som beskrivs i 

bakgrunden. Samtalen har presenterat svar på frågorna som initialt ställdes samtidigt som det 

har givit glasögon för den påverkan som organisationens struktur har på den enskilda 

medarbetaren och hur dessa växelverkar. Lärarens samtal om sin yrkesroll skapade en bild av 

hur de själva ser på motivation och motivationsfaktorer och med det teoretiska ramverket har 

innehållet blivit tydligare. Som vi ser i tidigare forskning från både Brante och Chiong m.fl. 

så är lärarens profession altruistiskt styrd och hon visar det draget i alla samtal som har utförts 

under studien.  

Samtalen berättar att det relationella arbetet är en stor del av den inre motivationen. Det 

grundar sig inte enbart i ett behov att utöva omsorg eller det “roliga och lustfyllda” även om 

det är en initial beskrivning av många. Det relationella arbetet med barnen är en förutsättning 

för att utföra undervisning och få en hanterbar arbetsmiljö. I relationerna ligger även en stor 

del av lärarens situationella kunskap som är en betydande del av kompetensen. I samtalen får 

vi veta att det är där det finns en del av den autonoma känslan när hon kan hantera gruppen 

själv och lära elever efter deras behov. Samtalen berättar om ett sammanhang med kollegor 

men främst med eleverna. Alla dessa tre komponenter är av stor vikt för självuppfyllelse 

enligt self-determination theory och i samtalen som studien baseras på hänvisar till att tid och 

möjligheter för det relationella arbetet är viktigt för att läraren ska vara motiverad och må bra 

i sin yrkesroll. 

Att relationerna till eleverna är av vikt visar sig i beskrivningar av hinder på arbetsplatsen. 

Många av de beskrivna problem eller anledningar att inte orka med jobbet är relaterade till tid 

med barnen, särskilt om syftet med uppgiften inte är begripligt. Storleken på klassen är det 

som de flesta skulle vilja ändra på och många beskriver tillfällen när de har kämpat med 

ledningsbeslut om fler elever i en klass. Brante m.fl. (2015) hävdar att lärarens största 

konflikter är med chef och ledning vilket även tydligt presenteras i många samtal, trots att det 

ibland inte riktigt är hänvisat till rektorn utan exempelvis till huvudman eller “högre upp”. 

Även de para-pedagogiska yrkena är grund till konflikt, enligt samma studie, men beskrivs av 
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respondenterna i samtalen som ett problem då det inte finns tillräckligt av dem eller att 

hjälpen inte är vad den behöver vara.  

För att arenan ska gå mot att vara en aktör så föreslår Brunsson och Sahlin-Andersson 

åtgärder som delvis innebär en gemensam målstruktur och ökad kommunikation. Det finns 

inslag av dessa i samtalen med läraren som, beskrivs noggrannare i resultat och diskussionen, 

är fler betygs-relaterade resultat och ökad dokumentation med mål och utvärdering. Många av 

respondenterna ser inte anledningarna till dessa eller så kan de inte se en korrekt bild av 

resultatet i de snäva mallarna. Några beskriver även sanktioner utdelade för dåliga resultat 

som egentligen inte var ett resultat av deras arbete. Att bedöma sitt arbete med kvantitativa 

mått skapar ett förfrämmande för läraren vars kompetens till stor del består av att ta sig an nya 

situationer med, det är mänskliga faktorer det arbetas med och inte rationella variabler.  

Den känsla av främlingskap till flertalet åtgärder och arbetsbeskrivningar liknas vid en känsla 

av alienation. Att det finns en uttalad separation mellan ledning, stat, yrket och beslut som 

objekt och lärare som subjekt går att avläsa i alla samtal. Många beskriver ett upplevt 

förfrämligande till många delar av yrket samtidigt som andra beskriver en lärarkår som 

upplever detta. Tummers beskriver den som till styrdokument (policy-alienation) och liknande 

Tummers beskrivningar, beskrivs situationerna i samtalen.  

Kan det vara så att det är en nödvändig kamp mellan organisatoriska mål och altruistiska mål 

som får den offentliga verksamheten att fortsätta sträva framåt?  Studien väcker många frågor 

men främst ger den erfarenhet till arbetet med personal, möjligheten att reflektera över 

strukturens påverkan på den individuella medarbetaren. Vid arbetet med personal är det 

viktigt att ta del av både den organisatoriska bilden såväl som medarbetarens utan att direkt ta 

ställning till vem som agerar rätt.  
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Uppsala Universitet, Sociologiska institutionen 

Till dig som är lärare i grundskolan. 

Information och en förfrågan om deltagande i studie. 

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur 

motivation tar sig uttryck hos lärare i grundskolan. Vårt syfte med denna undersökning är att 

belysa lärarens profession i dagens skola. Vi hoppas hitta skillnader, likheter samt att få 

möjlighet att uppleva din värld och vad som driver just dig.  

Du tillfrågas därför att du innehar en lärarlegitimation och är verksam i grundskolan. Data 

samlas under april genom djupintervjuer som med respondenternas tillåtelse spelas in och 

transkriberas. Viktigt att komma ihåg att denna studie ej syftar till att värdera dina svar 

relativt andras. Det är din egen sanning och upplevelse som står i fokus för studien.   

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare har tillgång till 

det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det insamlade materialet kan 

komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och handledare har 

tillgång till det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats 

vid den Sociologiska institutionen. 

Hör gärna av dig vid intresse eller frågor. Vi kommer att kontakta dig under April. 

Uppsala den 29 mars 2021 

  

Med vänliga hälsningar 

Ebba Höglund & Sofie Engström 

  

Student 

E-post: Ebba.Hoglund.5932@student.uu.se 

Telefon: 070- 791 83 70  

E-post: Sofie.Engstrom.3830@student.uu.se 

Telefon 073-704 31 96 

Handledare: Agneta Hugemark 

E-post: agneta.hugemark@soc.uu.se  

mailto:agneta.hugemark@soc.uu.se
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Intervjuguide 

Informera om: Denna kvalitativa undersökning syftar till att söka svar på hur fenomenet 

motivation tar sig uttryck hos lärare. Studien är anonym på så sätt att inget skall kopplas till 

intervjupersonen –namn, ort osv. Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när 

denne så önskar. Studie börjar med några kortasvars frågor för att sedan övergå till mer 

beskrivande frågor. Detta är en fenomenologisk ansats, finns inget rätt eller fel utan vi är ute 

efter dina upplevelser och erfarenheter inom ämnet.   

Har vi din tillåtelse till att spela in denna intervju?  

Ålder?  

Kön?  

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Denna börjar vi alltid med…  

1. Kan du beskriva din yrkesroll?  

  

Lyssna in om dessa frågor passar; ställ ej om svaret redan finns. Få frågor men mycket 

prat är målet.  

2.                            Vad fick dig att söka till utbildningen?  

3.                            Motsvarade läraryrket dina förväntningar? varför, varför inte? 

4.                            Finns det något som får dig att inte vilja gå till jobbet? 

5.                            Vad får dig att vilja gå till jobbet? 

6.                            Vad är din drivkraft i ditt arbete?  

7.                            Hur mycket och på vilka sätt kan du påverka din arbetssituation…? 

8.                            Vilket ansvar tar du för att din arbetsplats ska bli trivsam/stimulerande? 

(Vad har du för ansvar när det gäller din motivation?) 

Eventuella frågor för fortsatt diskussion (liknar ovanstående men i behov att få ut mer 

vid en viss sektion)…  

1. Vad är skulle du säga är det bästa med ditt yrke? 

2. Vad är skulle du säga är mest utmanande i ditt yrke? 

3. Upplever du krav ställda av andra gällande din arbetssituation? 

4. Hur ser du på ditt yrke? (Hur yttrar sig din yrkesstolthet?) 

5. Anser du att du har mycket frihet i din yrkesroll? Är det något positivt eller negativt? 

 


