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ABSTRACT  
 
Lärares arbetssituation är ett aktuellt tema, både i media och bland myndigheter 
diskuteras det mycket om läraryrket. Syftet med studien är att ta reda på vad 
arbetsglädje är för lärare, vilka faktorer som påverkar arbetsglädjen och om lärare 
upplever sitt arbete som meningsfullt. Därför har en kvalitativ studie genomförts där 
ett antal lärare i grundskolan har intervjuats. Studien har riktat sig till lärare med 
yrkeserfarenhet på mellan 5 och15 år.  
 
Resultatet visar att arbetsglädje för lärare är mötet med eleverna och när lärarna får ta 
del av elevernas spännande idéer och utveckling. Det framgår också av resultatet att 
faktorer som alltför många arbetsuppgifter och tidsbrist, påverkar arbetsglädjen för 
lärare. Resultatet visar att lärare upplever sitt yrke som klart meningsfullt. Dilemmat är 
att läraryrket är komplext, det innebär mycket ansvar och har många olika faktorer att 
ta hänsyn till. Framförallt begränsar tid och resurser arbetet.  
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1. Inledning 
 

Skolan är en dynamisk miljö, lärare har möjligheter att vara både initiativrika 
och kreativa. Inom skolan sker många möten mellan elever och kollegor som 
gör arbetet både spännande och utvecklande. Samtidigt är skolan en komplex 
värld med många dilemman (Landahl 2006).  
 
Skolan har också en lång historia som präglats av många förändringar. 
Framförallt har detta blivit påtagligt med ett ständigt förnyade av läroplaner. 
Lärare och undervisningen styrs av läroplaner som förmedlar skolans uppdrag 
och värdegrund (Hargreaves, 1998).  
 
Arbetsmiljön är krävande och fakta visar att många lärare upplever sitt arbete 
som mycket stressigt (Arbetsmiljöverket 2002). Det som framförallt har 
påtalats är att lärare åläggs många olika arbetsuppgifter, som de inte anser har 
med läraryrket att göra. Dessa extra arbetsuppgifter gör att lärare inte kan 
planera sin undervisning och genomföra undervisningen på ett tillfredställande 
sätt.  
 
Det praktiska arbetet skiljer sig många gånger från det teoretiska 
(Arbetsmiljöverket, 2002). Det finns också flera olika faktorer som påverkar 
lärarens arbete, vilka både kan vara begränsande och främjande. För att kunna 
göra ett bra arbete är det viktigt att känna glädje på arbetsplatsen (Pettersen, 
2008). Det är också viktigt att känna meningsfullhet i sitt arbete, det gör att vi 
trivs och mår bra (Angelöw, 2006).  
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2. Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med studien är att ta reda på i vilka situationer lärare säger att de 
upplever arbetsglädje, vilka faktorer som påverkar arbetsglädjen och om lärare 
upplever sitt arbete som meningsfullt. 
 
2.1 frågeställningar: 

 

 I vilka situationer säger lärare att de upplever arbetsglädje? 

 Vad är det som påverkar arbetsglädjen, enligt lärarna? 

 Känner lärare att de har ett meningsfullt uppdrag? Varför? Varför inte? 
 
 
 
2.2 Centrala begrepp 

 

Utifrån uppsatsens syfte bestämdes titeln “Arbetsglädje och meningsfullhet ur 
ett lärarperspektiv”. De centrala begreppen är alltså arbetsglädje och 
meningsfullhet. Dessa har valts att först presenteras med enklare beskrivning 
för att ge läsaren en introduktion till begreppen. 
 
Arbetsglädje definieras enligt Nationalencyklopedin (NE) som en ”Känsla av 
tillfredställelse med den egna arbetssituationen” (NE, 2014). Bertil Gardell 
(1977) författare (1977) gör en definition som visar att arbetsglädje och mening 
är två begrepp som står i god relation till varandra:  
 
 

Ju mer arbetet möjliggör självbestämmande och ju mer allsidiga krav som ställs 
på individens intellektuella, sociala och manuella resurser desto bättre är 
förutsättningarna för att uppleva glädje och mening i sitt arbete (Gardell, 1977, 
s 21). 

 
Meningsfull definieras enligt Nationalencyklopedin (NE) som något som har en 
djupare innebörd eller något som fyller ett rimligt syfte (NE, 2014).  
Aaron Antonovsky (1991) definierar meningsfullhet som att vara delaktig i 
olika sociala situationer som gör att vardagen och livet känns betydelsefullt. 
Det handlar också om en vilja att känna mod och engagemang inför olika 
situationer som kan uppstå i livet (Antonovsky, 1991, s 44). 
 
En jämförelse av de båda begreppen visar att de är beroende av varandra. För 
att känna arbetsglädje måste arbetet kännas meningsfullt och tvärtom. 
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3. Bakgrund 
 
Bakgrunden kommer att ringa någar av de problem och dilemman som präglar 
skolan. Men den kommer också belysa vilka arbetsuppgifter som åläggs lärare 
och vilka känslor som styr lärare arbetet. 
 
3.1 Förändringar inom skolan och läraryrket 
 
Historiskt sett har skolan genomgått många förändringar, vilket har påverkat 
lärarens yrkesutövande och arbetsmiljö. 1900-talet präglades av 
centraliseringen, skolsystemets omorganisation samt nya reformer och idéer 
om hur kunskaper skulle förmedlas. Dessutom började en reglering av 
klassernas storlekar, av speciallärarresurser och av antalet lektioner, Carlgren & 
Marton, 2004, s. 79). Under 1960- talet skedde stora förändringar inom skolan 
då en långsiktig läroplansutveckling påbörjades. Grundskolans första läroplan 
Lgr62, kom att leda till flera stora utmaningar inom skolan. Det blev 
obligatoriskt att gå i grundskolan i 9 år i stället för som tidigare 7 år. Tidigare 
skolformer, folkskolan och realskolan, fördes samman och bildade en 
sammanhållen skola. Detta ledde till att skolsektorn ökade mycket, vilket 
krävde fler lärare och skollokaler. Lgr 62 handlade bland annat om att 
undervisningen skulle individualiseras. Det innebar att alla i klassen skulle få 
den stötting de behövde för att klara undervisningen. Den snabba utvecklingen 
i samhället ställde också krav på en ständig läroplansutveckling. Efter Lgr62 
har både Lgr69, Lgr80, Lgr94 och dagens Lgr11 kommit (Hartman, 2005 s. 50-
52).    

 
Att läraryrket har genomgått stora förändringar är de flesta överens om. 
Forskaren Andy Hargreaves (1998) beskriver i sin bok Läraren i det postmoderna 
samhället hur lärarrollen bland annat har förändrats utifrån två perspektiv, 
professionalisering och intensifiering. På grund av ökat ansvar för olika områden 
inom skolan, till exempel skolutveckling och lokalt läroplansarbete, anses 
lärarens arbete blivit mer professionellt (Hargreaves 1998, s 130). Samtidigt har 
det enligt Hargreaves skett en intensifiering av läraryrket. Det ställs högre krav 
på lärarna genom nya reformer inom skolan och ständigt förnyade läroplaner 
och bedömningsstrategier. Intensifieringen beskrivs med påståenden som 
bland annat handlar om hög arbetsbelastning och missad lunchtid. Dessutom 
finns det ingen tid för läraren att hålla sin egen kunskapsnivå aktuell. 
Hargreaves hävdar att intensifieringen istället leder till en avprofessionalisering 
av yrket (Hargreaves 1998, s 131-132). 
 

 
3.2 Lärares arbetssituation 

 

Den senaste tiden har det i olika undersökningar debatterats mycket om lärares 
arbetssituation. Nyligen slog lärarförbundet larm om att många unga lärare 
överväger att lämna sitt yrke (2014-11-12, Lärarförbundet.se). I en 
undersökning från skolverket (Skolverket, 2012 a) visar det sig att många lärare 
känner sig idag stressade och hårt belastade och då framför allt i grundskolan. 
Anledningen är bland annat att fler administrativa uppgifter åläggs lärarna och 
det blir mindre tid över till att planera undervisningen. Det har gått så långt att 
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många lärare överväger att byta yrke. Anledningen till att flera lärare funderat 
på att byta yrke beror bland annat på flera nya förändringar inom skolan. Det 
är framförallt lärare som arbetat längre än 25 år som anser att förändringarna 
inom skolan är alltför arbetskrävande. Positivt är att de flesta lärare känner att 
de har ett meningsfullt arbete och att de trivs med kollegor och elever (Ibid, s 
55).  
 
Jana Fromm presenterar i rapporten Arbetslivsbarometern från 2014 
arbetsvillkoren för medlemmarna i Tjänstemännens Centralorganisationen 
(TCO), vilken även omfattar fler yrkesutövare än lärare. I likhet med 
undersökningen från skolverket (2012 a) visar rapporten från Fromm att 
nästan alla medlemmar känner glädje och engagemang för sitt arbete. Samtidigt 
är det mycket som tyder på att stressen och pressen ökar i arbetslivet (Fromm, 
2014, s 5).  
 
Vidare beskiver Fromm olika aspekter i arbetslivet som påverkar stress. De 
flesta av arbetstagarna upplever att arbetet är gränslöst, många arbetsuppgifter 
orsakar övertid och indragna luncher. Det kan sammanfattas med att många 
ständigt har tankarna på arbetet och få orkar eller har inte tid för vänner och 
familj efter arbetet. Dessutom finns det få möjligheter att överlämna 
arbetsuppgifter till kollegor (Fromm, 2014, s 14).  
 
En undersökning gjord av TCO visar att lärare äe en speciellt pressad 
yrkesgrupp (TCO:s stressbarometern, 2013). Jämfört med andra yrken känner 
lärare stress och trötthet för att de belastas med arbete efter skoldagens slut. 
Många anser också att de inte hinner vara kreativa nog under arbetstiden. 
Dessutom känner många att de måste utöva arbetsuppgifter som de inte anser 
är meningsfulla (Ibid). Dessa problem stämmer väl överens med en rapport 
från Arbetsmiljöverket angående den svenska skolans psykosociala arbetsmiljö. 
Även här visade det sig att hög arbetsbelastning och stress är vanliga problem 
bland skolpersonal. En stor del av personalen uttryckte att de inte räckte till 
och att det fanns risk för utbrändhet (Arbetsmiljöverket, 2002, s. 12).  
 
Intressant är också TALIS, en studie från OECD som Skolverket publicerat 
om undervisnings- och lärmiljöer i årskurs 7-9. Där visar det sig att svenska 
lärare i ett globalt perspektiv är minst nöjda med sitt yrkesval. Samtidigt visar 
studien att en stor andel svenska lärare känner att de gör ett bra arbete. De 
flesta trivs också bra i skolan som de arbetar i. Studien visar också att svenska 
lärare känner en god tillit till sin egen förmåga att få eleverna att känna att de 
kan prestera bra i skolan (Skolverket 2014 b, s. 77).  
 

 
3.3 Vad säger läroplanen om lärarens uppgifter? 

 

Läroplanen är en viktig del i lärarens arbete. Den förmedlar skolans värdegrund 
och uppdrag, dessutom beskriver den tydligt hur lärare ska arbeta för att alla 
individer i skolan ska nå kunskapsmålen. Alla krav som läroplanen ställer på 
lärarna är inte alltid så lätt att leva upp till. Skolans uppdrag är att utveckla 
indivders aktiva, kreativa och ansvarsfulla förmåga. Den ska dessutom ge 
omsorg, omtanke till indivder. Lärare ska bland annat ta hänsyn till alla elevers 
enskilda behov och förutsättningar. De ska hjälpa elever som har olika 
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svårigheter i skolan, ta sig tid att samverka med andra lärare och organisera 
arbetet så alla elevers kunskapsutveckling blir meningsfull (Lgr 11, s. 9). Att 
lärara har ett komplext men viktigt uppdrag framgår framförallt av 
nedanstående punkter som citeras enligt Läroplanen för grundskolan (Lgr 11, 
s.14).  
 
Skolans uppdrag är att utveckla individers aktiva, kreativa och ansvarsfulla 
förmåga. Den ska dessutom ge omsorg, omtanke till individer. Lärare ska bland 
annat ta hänsyn till alla elevers enskilda behov och förutsättningar. De ska 
hjälpa elever som har olika svårigheter i skolan, ta sig tid att samverka med 
andra lärare och organisera arbetet så alla elevers kunskapsutveckling blir 
meningsfull (Lgr 11, s. 9). Att lärara har ett komplext men viktigt uppdrag 
framgår framförallt av nedanstående punkter som citeras enligt Läroplanen för 
grundskolan (Lgr 11, s.14).  

Läraren ska 

• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande, 

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 

• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 
uttrycksmedel, 

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och 

• organisera och genomföra arbetet så att eleven  

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 

hela sin förmåga,   

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,  

– får stöd i sin språk-och kommunikationsutveckling,  

– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,  

– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och  

– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. 
 

 
3.4 Arbetsglädje 

 

Efter att ha lyssnat på samtal i skolan om lärares situationer, diskussioner i 
media och läst olika politiska dokument, väcktes mina tankar om arbetsglädje. 
Dessutom har jag blivit bemött med frågan: - Hur kan du välja läraryrket? 
Detta sammantaget väckte hos mig som blivande lärare en nyfikenhet om vad 
erfarna lärare lägger in i begreppet och vilka faktorer som påverkar lärares 
arbetsglädje. Jag inspirerades även av en avhandling av Anna-Carin Bredmar 
om arbetsglädje. Avhandlingen speglar många konkreta situationer då lärare 
känt arbetsglädje. Ett dilemma som Bredmar beskriver är att läraryrket handlar 
om ett emotionellt engagemang. Känslor som glädje, sorg, välbehag och 
frustration har stor  betydelse för hur lärare ska uppleva sitt yrke. Problemet är 
att känslor ofta uteblir i texter som handlar om lärarens arbete. Detta leder till 
en bild av att lärare agerar utan att känna. Detta stämmer naturligtvis inte, det 
emotionella involverander har stor betydelse för lärare, framförallt i 
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undervisningen (Bredmar 2014, s 14). Resultatet i Bredmars avhandlingen visar 
bland annat att lärare upplever mötet med eleverna som glädjande. Studien 
visade också att känna glädje i arbetet är otroligt viktig. Den gör att lärarna 
orkar engagera sig i arbetet samtidigt som den ger styrka i att orka med det som 
känns jobbigt (Bredmar 2014, s 209). Skolan är en komplex värld med många 
dilemman och viljor, vilket påverkar lärarens arbetssituation och då även 
arbetsglädjen. 
 
Denna bakgrund ligger till grund för intresset att undersöka arbetsglädje. Min 
studie kommer precis som Bredmars studie belysa arbetsglädje ur ett 
lärarperspektiv, men också om lärare känner att yrket är meningsfullt.  

 
 
 
4. Aktuell forskning 
  
Under aktuell forskning kommer olika forskare att presenteras och hur de 
belyser begreppen arbetsglädje och meningsfullhet. Avsnittet kommer också att 
spegla hur andra faktorer som psysisk hälsa, engagemang och kreativitet är av 
betydelse i läraryrket. 
 
4.1 Arbetsglädjens effekter 

 

Docenten och socialpsykologen Bosse Angelöw har forskat om arbetsglädje. 
För att få insikt i vad det handlar om och vilken betydelse det kan ha för en 
arbetspalts, är det relevant att belysa delar av hans forskning i denna uppsats. 
Angelöw (2006) menar att “arbetsglädjen är en av de viktigaste 
förutsättningarna för att bygga upp en hälsosam, effektiv och framgångsrik 
arbetsplats” (Angelöv, 2006, s 7). Han har genomfört en studie med många 
olika yrkesgrupper, bland annat lärare, där alla fått beskriva effekterna av 
arbetsglädje. Intressant är att alla yrkesgrupper gav likartade svar. Lärare som 
tillfrågades beskrev effekterna av arbetsglädje med orden “engagemang, 
effektivitet, kreativitet, och högre trösklar. Kanske färre sjukskrivningar och i 
vårt fall bättre kvalitet på undervisningen” (Angelöw, 2006, s 16).  
 
Angelöw beskriver flera olika strategier som är av stor betydelse för de positiva 
effekterna på en arbetsplats. Dessa är bland annat stödjande ledarskap, skapa 
möjligheter, uppskattning, utvecklande och meningsfulla uppgifter. Det 
handlar även om i vilka situationer som chefer och medarbetare känner 
arbetsglädje och att få dem att bli medvetna om dessa situationer. Enligt 
Angelöw är chefen av stor betydelse när det handlar om arbetsglädje. Chefen 
ska vara en god förebild och på ett positivt sätt arbeta med att stärka 
arbetsglädjen. Samtidigt är det viktigt att chefen får de förutsättningar av 
beslutsfattare och arbetsgivare som behövs för att skapa arbetsglädje (Angelöw, 
2006, s 23-24). Vidare beskriver Angelöw att det är viktigt att fokusera på 
möjligheter och framgångar på en arbetsplats. Uppskattning är en annan sak 
som är av stor betydelse för både arbetsglädje, hälsa och välbefinnande. Det är 
mycket viktigt anser Angelöw att satsa på kompetensutveckling av både chefer 
och medarbetare. Det leder till framgång och utvecklar organisationer och gör 
att arbetsuppgifter känns meningsfullare (Ibid, s 31, 33, 37). Även här visar 
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studien på att det inte skiljer sig så mycket mellan olika yrken, intressant är hur 
en lärare uttrycker sig: 
 

 

Jag upplever arbetsglädje när jag får positiva kommentarer om min insats, både 

från chef och medarbetare som tycker att jag har gjort ett bra jobb. Jag 

upplever även arbetsglädje när jag arbetar i en väl sammansvetsad grupp där 

det är högt i tak men där jag även upplever att samtliga gruppmedlemmar visar 

stor hänsyn och omsorg om varandra. Arbetsglädjen är störst när den är delad, 

dvs. om det är hela arbetsgruppen som har gjort en mycket bra insats och får 

uppskattning/bekräftelse för det. Då upplever jag en ännu större arbetsglädje 

(Angelöw, 2006, s 19). 

 
Angelöv beskriver även att det viktigt att se sig själv som en värdefull person 
för att känna arbetsglädje. Det handlar om att kunna acceptera både sina 
negativa och positiva sidor, med andra ord hela sig själv. Då vi inte accepterar 
våra negativa sidor, lägger vi ner för mycket energi på att förneka dessa sidor, 
vilket gör att vi försöker att upprätthålla en fasad som gör att vi inte utveckla 
oss själva. Det leder till stress och spänningar, för att vi har en önskan om att 
vara på ett annat sätt. Dessa spänningar släpper då vi accepterar oss själva. 
Acceptans betyder inte att vi ska tycka om allting eller vara likgiltig inför olika 
saker. Det handlar heller inte om att tolerera och vara nöjd med allt och sluta 
vilja förändra saker. Viktigt är att betrakta sig själv så som man är och se sig 
själv och andra som värdefulla personer (Angelöw, 2006, s 102).  
 

 
4.2 Meningsfullhet  

 

Uppsatsens syftet säger inte bara att det är arbetsglädje som ska studeras utan 
även meningsfullhet. Därför är det även logiskt att belysa forskning inom temat 
meningsfullhet. Enligt Anders Hanson är meningsfullhet den känsla som talar 
om i vilken omfattning man känner att man vill lägga energi och engagemang i 
något. Meningsfullheten bestämmer hur mycket människan vill ta del av det 
som formar vardagen och livet. En del människor har en hög känsla av 
meningsfullhet. Många gånger klarar dessa personer av olyckliga och oönskade 
händelser med inställning och vilja att försöka hitta någon mening (Hanson, 
2010, s 95).  
 
Antonovsky ser på begreppet meningsfullhet som en motivationskomponent. 
Han menar att personer som känt meningsfullhet i livet ofta talade om saker 
som var av stor betydelse (Antonovsky, 1991, s 40). Hanson (2010) utvecklar 
detta och menar att pyskologiska och sociala behov som samhörighet, 
uppskattning och självförverkligande är av betydelse för att känna 
meningsfullhet. Att känna längtan och ha mål i livet gör att vi känner mening. 
Det är viktigt för att vilja leva och vilja utvecklas. Mycket runt omkring oss kan 
vi känna är av stort värde och betydelse och då även meningsfullt. Samtidigt är 
meningsfullheten en motivationsfaktor som kan upplevas olika beroende på 
den livsituationen man är i. För någon kan det handla om att hitta kraften att 
bara orka leva vidare. Det kan också handla om behov eller önskemål i 
vardagen, till exempel att få olika materiella saker tillgodosedda. Ofta så finns 
meningsfullheten där utan att vi funderar så mycket på den. Vi gör saker och 
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ting för att det känns rätt och viktigt. Den typen av meningsfullhet grundar sig 
troligen på en förening av psykologiska, sociala och existentiella behov. 
Meningsfullhet är därför av stor betydelse när det handlar om person- och 
kompetensutveckling (Hanson, 2010, s 96-99).  
 

Meningsfullheten är en upplevelse och en känsla som väcker människans vilja 

att bidra till värdeskapande för sig själv, för andra och för den verksamhet som 

engagerar henne (Hanson, 2010, s 99). 

 
För att känna tillfredställelse och trivas i livet är det enligt Hamell (2004)  
viktigt att människor känner meningsfullhet i arbetet. Det är betydelsefullt att 
varje dag uppleva meningsfulla aktiviteter, eftersom det har en avgörande roll 
för hur vi hanterar oväntade situationer i livet. Att definiera vad meningsfullt 
arbete är kan vara svårt. Alla yrken har dock någon mening eller generellt värde 
som kan upplevas positivt eller negativt menar Hamell (2004, s. 299-305).  
 
Mening med arbete kan tolkas olika. Enligt Grenholm (1988) finns det olika 
teorier som belyser mening med arbete. En aspekt utgår från Platons teori. 
Han menar att arbete handlar till största del om att skaffa sig ekonominska 
resurser, eftersom det är dessa som bidrar till att vi kan göra meningsfulla saker 
i livet. En annan teori handlar om den Lutherska kallelseläran. Den innebär att 
arbete går ut på att tillfredställa andras behov, detta kan ibland innebära 
svårigheter eftersom människor är individer och där med oilka. En tredje 
aspekt är den Sociotekniska, vilken handlar om att människors sociala behov 
måste tillfredställas. Männsikan har en drivkraft att arbeta och därigenom 
utvecklas personligheten och då även självkänslan. Ett arbete får högre värde 
om det innebär att andra behov tillgodoses och att det leder till att välfärden 
ökar (Grenholm, 1988 s. 398-400, 411). Meningsfullhet upplevs bland annat 
när man lyckas i arbetet på olika sätt. Då någonting känns meningsfullt är det 
också mycket lättare att hantera och förstå arbetsamma saker och situationer.  
 

 
4.3 Psykisk hälsa och välmående 

 

Även om Angelöw forskat om arbetsglädje visar Lektor Anna-Karin Bredmar 
(2014) i sin avhandling, Lärares arbetsglädje, mer konkret lärares känslor kring 
begreppet. Därför är det viktigt att tillämpa ävens hennes forskning i den här 
uppsasten. Enligt Bredmar (2014) har psykologin länge forskat om psykisk 
ohälsa, men inte om psykisk hälsa och välmående. Så sent som på 1990-talet 
har forskning om positiva känslor fått effekt. Forskningen fokuserar i stort på 
känslor som ett sinnestillstånd. Genom positiva känslor kan framgång och 
effektivitet uppnås i arbetslivet. Olika positiva känslor som hopp, optimism, 
mod, kärlek och empati har studerats. Självskattning är också en viktig faktor 
som kan bidra till glädje och självförtroende i arbetet. Forskare har även börjat 
intressera sig för fenomenet lycka. Enligt forskningen är det god hälsa, vänner 
och nära relationer och ett meningsfullt arbete och aktiviter på fritiden som gör 
oss lyckliga. Men det är framförallt de inre pyskologiska faktorerna som 
påverkar lyckan mest. Det handlar om vilken inställning vi har till livet, våra 
erfarenheter och förväntningar och hur vi klarar av att hantera svårigheter och 
utmaningar. Det finns också forskning inom området lycka som tyder på att 
vår genetiska personlighet är av stor betydelse, när det handlar om vilken 
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inställning vi har till livet. Samtidigt som vi kan påverka vår lycka om vi 
antränger oss (Bredmar, 2014, s. 45-48). 

Bredmar beskriver arbetsglädje som en kraftkälla. Där glädjen har flera 
funktioner. Den skapar engagemang och kraft hos lärarna samtidigt som den 
hjälper till att klara motgångar och krävande arbetsdagar. ”Glädjen är också en 
kraft som ringar in och drar lärarna tillbaka till det som är meningsfullt och 
väsentligt i arbetet” (Ibid s. 110). Lärare upplever glädje då elever är positiva, 
intresserade och engagerade i arbetet. En vanlig återkommande orsak till glädje 
bland lärarna är de tillfällen då elever lärt sig något nytt eller visar på en 
utveckling. Det är elevernas kunskapserövringar som många gånger ligger till 
grund för lärarnas drivkraft och glädje i arbetet. Läraryrket är samtidigt 
krävande, många viljor ska tillfredsställas, ”att arbeta med unga människor och 
vara delaktig i deras utveckling och lärande är energikrävande” (Ibid s.112). 
Bredmar betonar också att arbetsglädje för lärarna handlar om att finnas till för 
andra, då i första hand eleverna. Upplevelsen av att känna sig behövd och 
kunna hjälpa till i olika situationer till exempel i klassrummet skapar glädje. 
Detta gör också att arbetet känns meningsfullt (Ibid s. 115-116).  

 
4.4 Mötet med eleverna 

 

I likhet med Bredmar beskriver forskaren Joakim Landahl att lärarollen handlar 
i första hand om relationen till eleverna. Genom mötet med eleverna får 
läraren uppleva både tillfredställelse och lycka, men också utmaningar och 
svårigheter (Landahl, 2006, s 2). Anledningen, enligt Landahl, är att de flesta 
lärare arbetar som lärare för att barn och ungdomar ger glädje. Samtidigt finns 
det en diffus gräns för vad som ska rymmas inom lärarens kompetens- och 
ansvarsområde. Lärare får många gånger vid sidan av undervisningen agera 
psykolog, kurator, socialarbetare, extra förälder och ordningspolis (Ibid, s 4). 
Det finns de som menar att tidigare fick lärare bara ägna sig åt undervisning. 
En tillbakablick i historien visar att det inte stämmer. Landahl (2006) använder 
sig av ett citat från Skolvärlden 1966, där en lärare uttrycker sig så här: 

 
Att undervisa är paradoxalt nog inte bara att upprätthålla undervisningen. 
Det är förberedelser och efterarbete. Det är utarbetande och rättning av 
skrivningar. Det är rastvakt, bönvakt och måltidsvakt. Det är 
ämneskonferenser, klasskonferenser, kollegier, sammanträden, klassmöten, 
föräldrakontakter. Det är fortbildningskurser och studiedagar. Att vara 
lärare är att vara biktfader, utredningsman, intygsskrivare, rådgivare, 
åklagare, försvars- advokat och domare (Landahl, 2006, s 5). 

 

Detta visar att yrkets komplexitet inte är något nytt fenomen. Frågan kvarstår 
var gränserna för yrkets ansvarsområde går. Sedan reformen på 60-talet då den 
obligatoriska skolan infördes är alla elever tvingade att gå i skolan. Det är dessa 
elever som läraren möter, vissa elever anses vara besvärliga genom att de visar 
sitt missnöje på olika sätt. Lärare behöver därför agera utifrån det. Alla lärare 
har ett ansvar att i sitt arbete fostra elever till att bli värdiga 
samhällsmedborgare (Ibid, s 8).  
 
Landahl beskriver även att det finns olika situationer då lärare känner 
skuldkänslor, till exempel kan en skuldkänsla handla om att inte hinna se och 
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hjälpa alla elever i klassen. Denna skuldkänsla hänger samman med att de flesta 
lärare känner omsorg för sina elever. En engagerad lärare känner ofta en plikt 
att bry sig om sina elever. Vidare beskriver Landahl att omsorgsarbetet kopplas 
till att arbetet känns meningsfullt, eftersom engagemanget för eleverna ger 
lärarna en känsla av att vara behövd (Ibid, s 210-211). Detta bekräftar Bredmar 
som också betonar att arbetsglädje och meningsfullhet handlar om känslan att 
känna sig behövd (Bredmar, 2014 s. 115-116). 
 
4.5 Tidsaspekten 

 

Av bakgrunden framgår det att lärare upplever att de inte hinner med att utföra 
arbete på ett tillfredställande sätt, utan tidsaspekten begränsar arbetet. En 
forskare som belyser detta är Hargreaves (1998). Han tar upp en viktig aspekt i 
lärarens vardag, nämligen tiden. Många lärare anser att tiden inte räcker till för 
att genomföra sina målsättningar. Den begränsar lärarnas kreativitet, men även 
genomförande av olika förändringar. Även utifrån förväntas lärare uppnå och 
genomföra mycket som tidigare inte ålagts dem i skolan. De flesta är överens 
om att det största hindret för detta är tiden.  
 

Den viktigaste resursen för förbättringar är att kolleger får tid att vara 

tillsammans, att lärare får tid att undersöka, analysera och utveckla sin egen 

praxis, att rektorer och andra ledare får tid att stödja förbättringsåtgärder 

och att lärarkollegiet får tid att granska, diskutera och förbättra normerna 

för uppträdande, handledning och utveckling. Det borde avsättas betydligt 

mer tid för sådana aktiviteter under en vanlig skoldag, antingen genom att 

arbetsdagen utvidgas eller genom att man tar bort mindre viktiga aktiviteter 

(Hargreaves, 1998, s. 109). 

 

 
Hargreaves beskriver samtidigt att lärarnas tid tolkas utifrån två olika 
perspektiv, det objektiva och det subjektiva. ”Tiden är för lärare inte bara ett 
objektivt, tyngande hinder utan också en subjektivt definierad horisont för 
möjligheter och begränsningar” (Hargreaves, 1998, s 107). Lärare har möjlighet 
att välja själv hur lång tid vissa saker ska ta och dessutom kunna ta igen tid som 
gått förlorad. Samtidigt kan scheman och tidsramar anses vara fasta och 
oföränderliga. Med andra ord så spelar tiden en avgörande roll för lärare och 
utgör en kärna i deras vardag. Tiden strukturerar upp arbetet samtidigt som 
den begränsar arbetet för lärare (Hargreaves, 1998, s 107).  
 

 
4.6 Kreativitet och engagemang 

 

Kreativitet och engagemang är viktiga förmågor hos en lärare, det krävs för att 
kunna skapa bra undervisning och intresserade elever. Dessa två begrepp är 
även två komponenter som många gånger betonas när det handlar om 
arbetsglädje och meningsfullhet. Därför är det även viktigt att belysa några 
aspekter kring de begreppen. Mona Holmqvist (2011) bekräftar delvis det som 
Hargreaves påstår men ger en mer positiv syn på tidsaspekten. Holmqvist 
menar att det som skapar glädje i läraryrket är lärares stora möjligheter att vara 
kreativa. Hon påpekar också att detta perspektiv inte lyfts fram så ofta i olika 
speglingar av läraryrket. Holmqvist lyfter även fram en positiv aspekt med nya 
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läroplaner. Hon menar att lärare tvingas hålla sig aktuella med utvecklingen i 
samhället, vilket gör att lärarna känner delaktighet i samhället och de debatter 
som pågår. Lärare uttrycker även att möjligheten att ta på sig ledande roller är 
viktigt för den personliga utvecklingen och ses därmed som något positivt med 
arbetet (Holmqvist, 2011. s 298). 
Författarna Theresa M. Amabile, Sigal G. Barsade, Jeenifer S. Mueller och 
Barry M. Staw (2005) har forskat på sambandet mellan positiva effekter och 
kreativitet på arbetsplatser. Studien visar att olika positiva påverkningar på 
arbetet leder till att människors kreativitet och intellektuella aktivitet stimuleras. 
Kreativt tänkande innebär positiva känslor som glädje och entusiasm, vilket är 
viktiga komponenter för en persons inre motivation (Amabile m.fl, 2005 s. 
369, 375). Aaron Antonovsky (1991) menar att “De människor som är 
engagerade och bryr sig, har alltid möjlighet att vinna förståelse och finna 
resurser” (Antonovsky, 1991, s 44). Lärare är många gånger engagerade och vill 
ge sina elever omsorg, därför hittar de också kraften att arbeta kreativt även om 
yrket kan vara krävande många gånger. 
 

 

 

5. Teoretiskt perspektiv 
 
Det är framförallt ramfaktorteorin och som väglett mig i min undersökning. 
Ramfaktorteorin kan bidra med att kartlägga de faktorer som begränsar 
lärarnas arbete eller gör att de känner glädje i sitt arbete. 
 
5.1 Ramfaktorteorin 

 

Ramfaktorteorin skapades av Urban Dahllöf på 60-talet. Teorin 
vidarutvecklades sedan på 70-talet av Ulf P. Lundgren. Grundtanken med 
ramfaktorteorin är att förklara sambanden mellan ramar i form av tid, 
kursplanensmål, kunskapsnivå och resultat. Teorin visar att det finns saker som 
påverkade undervisningen utan att det nödvändigtvis beror på elever eller 
lärare (Lindblad m.fl., 1999, s 93-100). Enligt Pettersen (2008) pågår praktiskt 
undervisningsarbete inom bestämda ramar och sammanhang. Ramfaktorer kan 
vara begränsande eller främjande för undervisning och lärande. De faktorer 
som kommer att redovisas i resultatet är följande: 
 
1. Personramar: egenskaper, kunskaper, attityder bland dem som deltar i  
undervisningen. 
2. Organisatoriska ramar: organisering av elevgrupper och sammansättningar av 
grupper så som elever och lärare. 
3. Tidsramar: Hur tiden för undervisning disponeras för oilka ämnen och 
studieaktiviteter. 
4. Fysiska ramar: undervisningen och lärande påverkas även av den fysiska och 
materiella miljön, till exempel när det handlar om läromedel och tillgång till 
olika lokaler. 
5. Ekonomiska resurser: En central punkt som har stor inverkan på de andra 
ramfaktorerna (Pettersen, 2008, s 59). 
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6. Metod 
 
I följande avsnitt kommer de metoder som valts för arbetet att presenteras. 
 
6.1 Metodval 

 

Forskningsmetodikerna Runa Patel och Bo Davidsson (2011) beskriver i 
Forskningsmetodikens grunder, att data kan samlas in på flera olika sätt, till exempel 
med hjälp av observationer, intervjuer och enkäter. Forskningen kan 
genomföras kvantitativt eller kvalitativt. Det första alternativet handlar om att 
samla in numerisk data och att en statistisk bearbetning- och analysmetod 
genomförs. En kvalitativ forskningsmetod däremot bygger ofta på att verbal 
information analyseras. Riktar sig forskningen till exempel mot att tolka och 
förstå människors upplevelser är det relevant att använda verbala 
analysmetoder av textmaterial (Patel & Davidson, 2011, s. 13-14). Jan Trost 
(2007) bekräftar även han i Enkätboken, att om en studie handlar om att 
försöka förstå hur människor reagerar eller tänker, är en kvalitativ studie 
mycket relevant att genomföra (Trost, 2007, s 23). För att kunna beskriva 
lärares syn på glädje och meningsfullhet i läraryrket valdes en kvalitativ metod.  
 
Jag har valt att använda mig av den datorstödda intervjun, vilket innebär att 
insamling av data har skett genom mailintervjuer med respondenterna (Kvale 
& Brinkmann, 2009, s 165). Fördelar med den datorstödda intervjun enligt 
Elmholdt (2006) är att den ger respondenterna möjlighet att vara flexibla och 
de kan svara på frågorna när som helst och var som helst. De är med andra ord 
inte knutna till en speciell plats eller tidpunkt. Dessutom kan det vara en fördel 
om inte intervjuaren är fysiskt närvarande, eftersom respondenten kanske 
vågar vara mera öppen och ärlig i ett mail än i en intervju ansikte mot ansikte. 
Samtidigt kan svar via mail innebära mindre tillförlitlighet än en personlig 
intervju. En annan nackdel med metoden är att intervjuaren inte får möjlighet 
att tolka kroppsspråk och ställa ledande frågor som kan göra intervjun mer 
omfattande (Elmholdt, 2006 s. 28-31).  
 
 
6.2 Genomförande 

 

Två olika mellansvenska högstadieskolor kontaktades. Det empiriska materialet 
i uppsatsen kom att bestå av olika lärares upplevelse och tankar kring 
arbetsglädje och meningsfullhet i deras yrke. Åtta lärare som har mellan 5 och 
15 års arbetslivserfarenhet, deltog i undersökningen. Både kvinnliga och 
manliga lärare intervjuades. Viktigt att poängtera är dock att studien inte har 
något uttalat genusperspektiv. Lärare med varierande ämneskompetens deltog, 
vilket var intressant och kunde ge en bredd åt svaren. Någon jämförelse mellan 
olika ämneslärares uppfattningar om arbetsglädje och meningsfullhet i arbetet, 
vilket är viktigt att betona.  
 
Den första kontakten med de utvalda åtta lärarna togs personligen på deras 
arbetsplats. De fick då också information om studien och vilket syfte den hade. 
De tillfrågades om de kunde tänka sig att delta i undersökningen. Alla som 
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tillfrågades tackade ja till att delta. Därefter mailades frågorna till alla och de 
fick fyra veckor på sig att svara skriftligt på frågorna. Anledningen till att de 
fick tid på sig, var att frågorna var av reflekterande karaktär och det skulle varit 
svårt att få utförliga svar om tiden varit allför kort.  
 
6.3 Reliabilitet och validitet 
 
I vetenskapliga studier och undersökningar tillämpas begreppen reliabilitet och 
validitet. Beroende på om en studie är kvalitativ eller kvantitativ har begreppen 
olika innebörd. Inom kvantitativa studier tillämpas reliabilitet ofta, men i 
kvalitativa studier är det svårare att skilja begreppen åt. Detta gör att validitet 
får en större innebörd i kvalitativa studier (Trost, 2010, s. 132). När kvalitativa 
undersökningar genomförs gäller det att säkerhetsställa validiteten, studiens 
giltighet. Det betyder att frågorna i en intervju bör formuleras så att de 
verkligen besvarar studiens frågeställningar. Om validiteten i datainsamlingen 
ska bli av god kvalitet är det viktigt att forskaren lyckas få fram en trovärdig 
tolkning av det som studerats. I kvalitativa studier eftersträvas en god validitet 
på hela undersökningen. Det gäller att lägga märke till företeelser och kunna 
redogöra för olika uppfattningar (Patel & Davidson, 2011, s 102, 106). 
 
6.4 Analys av data 

 
Studien avser att utifrån ramfaktorer analysera lärarnas utsagor.  
Innan analysen studerades lärarnas utsagor och data valdes ut som kunde 
relateras till studiens frågeställningar. Därefter analyserades materialet utifrån 
fem ramfaktorer och dessa är personramar, tidsramar, organisatoriska ramar, 
ekonomiska resurser och fysiska ramar.  

 
6.5 forskningsetiska principer 
 
Då en undersökning ska genomföras är det viktigt att ta hänsyn till 
forskningsetiska principer. Det finns fyra huvudkrav som bör tas i beaktande 
när en undersökning planeras och genomförs. Ett av huvudkraven är 
Informationskravet, det innebär att forskaren måste informera deltagarna vilket 
syftet med undersökningen är. Nästa krav är Samtyckekravet, vilket innebär att 
deltagarna medvetandegörs att undersökningen är frivillig och att de när som 
helst kan avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet betyder att de som blivit 
intervjuade måste presenteras anonymt i undersökningen och deras 
personuppgifter inte får utlämnas till obehöriga. Den sista och viktiga punkten 
gäller Nyttjandekravet, som betyder att information som samlats in får endast 
användas till forskningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). 
 
Alla lärare som deltog i undersökningen informerades om arbetets syfte. Alla 
lärare tillfrågades personligen först, vilket gjorde att de hade möjligheten att 
direkt tacka nej till att delta. Ingen som tillfrågades tackade nej eller avstod från 
att svara på intervjufrågorna. Alla lärares svar har presenterats anonymt likaså 
vilka skolor som deltagit och var dessa skolor finns. All information har efteråt 
raderats och inte använts för andra ändamål än detta arbete. I studien kommer 
inte informanterna att beskrivas närmare, de kommer bara att nämnas L1, L2 
och så vidare på grund av anonymitetskravet.  
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7. Resultatredovisning 
 
I kommande avsnitt presenteras resultatet. Materialet, d v s lärarnas utsagor, 
har redovisats i tre olika avsnitt utifrån mina forskningsfrågor: Arbetsglädje för 
lärare, faktorer som påverkar arbetsglädje och meningsfullhet i arbetet.  
 
Enligt Patel & Davidson (2011) kan bearbetning av kvalitativ data samlas in 
och tolkas, men också varvas med citat från lärarna. Det är viktigt att det finns 
balans mellan citat och kommenterande text (Ibid, 2011, s. 121). Hänsyn har 
tagits till detta i studien och resultatet har dessa båda komponenter. Skillnader i 
lärarnas utsagor har inte analyserats. I utdrag ur materialet benämns de åtta 
lärarna/ informanterna med L1, L2 L3 osv. 
 
7.1 Arbetsglädje för lärare 
 
Enligt flera lärare upplevs arbetsglädje i situatoiner då klassrumsklimat är bra, 
då det ges utrymme att diskutera, lära ut och arbeta aktivt. Eleverna är 
framtiden och flera lärare upplever sitt yrke mycket positivt när de får ta del av 
elevers spännande idéer och utveckling till starka medborgare. Två lärare 
beskriver att arbetsglädje handlar om:  

 
Mötet med eleverna! Att tjata, gnata, uppmuntra, peppa, förklara och sedan 
se när “polletten trillar ner”. Positivt med undervisning idag är att det går att 
visa mycket med hjälp av internet, vilket gör att information blir mer 
autentisk och levande för eleverna. (L8) 
 
Eget ansvar, utvecklande både kunskapsmässigt och socialt, viktigt yrke som 
gör att vårt samhälle utvecklas positivt, får jobba med människor. Ett 
viktigt och kreativt yrke. (L1) 

 
Gemensamt för flera utsagor är att glädje handlar om att komma till arbetet 
varje dag, få känna inspiration och tillfredställelse tillsammans med kollegor 
och elever. Viljan att våga prova nya saker i undervisningen är viktigt för att 
kunna utvecklas och känna glädje på arbetsplatsen. Det handlar också om att 
vilja ta sitt ansvar. Arbetsglädje innebär också att längta till arbetet. Att idéer 
kan bollas med elever och inte bara kollegor. Att kunna tillföra något nytt till 
en lektion, en egen erfarenhet som inte kan förmedlas genom läroböcker. Bra 
arbetskamrater, arbetslag, chef och fortbildning anses vara viktiga 
komponenter för att glädje ska upplevas på skolan som arbetsplats. Två lärare 
definierar arbetsglädje med följande ord: 
 

Arbetsglädje för mig är att gå till jobbet och känna att det är det här jag vill 
göra. Det är att känna att jag vill fortsätta med det här jobbet och att jag 
inte har några tankar på att vilja göra något annat. Visst har man dåliga 
dagar då man undrar vad man håller på med, men det har nog alla på alla 
jobbet. Arbetsglädje är inte att gå och skratta och ständigt ha kul utan 
snarare en känsla av att göra något meningsfullt. (L4) 
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Arbetsglädje för mig är att känna att jag längtar till mitt arbete. Det är 
också att känna att jag och eleverna tillsammans bollar idéer och lär oss 
saker av varandra. Det är också när jag har lärt mig något nytt som jag 
kan tillföra under en lektion. (L2) 

 
Att få möta elever och arbeta med olika uppgifter, som att förbereda lektioner 
och ta del av elevernas arbeten, liksom att skratta och få utvecklas som 
pedagog skapar arbetsglädje. Det handlar om att trivas med sitt arbete, där man 
får arbeta med människor och inspireras. Att få se en elev kämpa och sedan 
lyckas är en positiv upplevelse som leder till arbetsglädje 

Bra relationer till eleverna beskrivs också som viktigt, elever ska kunna berätta 
såväl roliga som tråkiga saker. En lärare uttrycker att det är viktigt att försöka 
se till möjligheterna och lösningar utifrån skolans förutsättningar. 
 
 

För att skapa arbetsglädje försöker jag planera det arbete som ska göras så 
att eleverna ska känna att det är meningsfullt. Jag tycker också det är 
roligt att samarbeta med andra lärare, att planera och hitta inspiration 
tillsammans inför arbetsområden. Det är viktigt att se eleverna, och 
kollegor. Att komma med idéer och att försöka hjälpa varandra i kollegiet. 
(L6) 
 
Alltid ha en positiv inställning till allt jag gör och hitta en fungerande 
vardag för mig. Om jag mår bra kan jag göra/sprida glädje till andra. 
(L5) 
 
Försöker se möjligheter och lösningar utifrån de givna förutsättningarna 
istället för att fokusera på problemen.(L7) 
 

7.1.2 Sammanfattning 
Arbetsglädje handlar till största delen om mötet med eleverna. Det innebär 
också att kunna vara positiv och glad, hälsa på elever och kollegor och ställa 
upp för varandra. Stötta elever och lärare när de upplever att det är stressigt 
eller tufft. Det är viktigt att fokusera på saker som går att utveckla och 
förbättra. En positiv inställning ger en må bra känsla, vilket sprids till andra 
kollegor.  
 
7.2 Faktorer som påverkar arbetsglädjen  
 
Några lärare påtalar att det finns flera faktorer som gör att arbete kan kännas 
betungande. Det finns ibland elever som märks extra mycket i klassrummet av 
olika anledningar till exempel på grund av sociala problem. Dessa elever kan 
göra att undervisningen känns jobbig. Det upplevs arbetssamt när resurserna 
inte räcker till för elever med särskilda behov. Framför allt i situationer då 
lärare känner att eleven har rätt till mer stöd än vad skolan kan ge.  
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Ibland kan det finnas elever med alldeles för stora sociala problem i en 
klass. Då kan jag få en klump i magen innan varje lektion med den 
klassen. Annan sak som kan orsaka sämre arbetsglädje är att man inte 
får de förutsättningarna som man behöver i sitt jobb. Då känner man sig 
otillräcklig och stressad. (L5) 

 
 
En uppfattning som delas av flera lärare är att de känner att de inte får de rätta 
förutsättningarna för att utföra sitt yrke på bästa sätt. Det är en tungrodd 
verksamhet och många gånger är det svårt att påverka högre instanser där 
besluten ska tas.  
Det finns många tidstjuvar inom yrket som stjäl mycket tid från det som lärare 
ser som sina egentliga arbetsuppgifter. Det handlar framförallt om att de 
praktiska servicefunktionerna ofta inte fungerar på skolorna. Lärare får ta hand 
om datorer, kopiatorer och annan teknisk utrustning, de får till och med agera 
vaktmästare eftersom det inte finns någon stationerad på skolorna. Uppstår det 
större problem som läraren inte kan lösa själv måste tjänsten beställas och 
detaljbeskrivas, vilket tar mycket tid och skapar irritation och stress i arbetet.  
 
En annan aspekt som nämns är att det finns få saker som förstör arbetsglädje 
så mycket som negativa och gnälliga kollegor. Att ha kollegor som gör ett dåligt 
arbete eller bryter mot regler leder också till att arbetet kan kännas glädjelöst. 
Ett par lärare menar att det är viktigt med bra ledarskap på skolan, till exempel 
så påverkas arbetet negativit, då en rektor inte kan organisera arbetet på bästa 
sätt. Lärare behöver avsätta mycket tid för administrativt arbete som till 
exempel, dokumentation, utveckling av arbetsplaner, möten med mera. Detta 
upplevs stjäla tid från undervisningen och påverka arbetsglädjen.  
 

Mycket tid läggs ner på administrativt arbete, papper, dokumentation, 
arbetsplaner, möten osv. Ibland blir det helt enkelt för mycket av den biten 
och då sinar arbetsglädjen. (L4) 

 
Några lärare menar att arbetsglädjen påverkas eftersom det sällan ges möjlighet 
till fortbildning. Fortbildning sker många gånger på egen hand. Detta anses inte 
vara rätt, men ett måste för att vilja fortsätta arbeta. Fortbildning borde vara en 
självklarhet för alla lärare att få. En synpunkt handlar om att lärare borde ges 
möjligheten att läsa in högskolepoäng med jämna mellanrum, med mindre 
schemalagd tid.  

 

7.2.1 Sammanfattning 
Många av lärarna i undersökningen upplever att arbetstiden inte räcker till. 
Under tidspress är det svårt att klara av att vara kreativ, vilket flera av lärarna 
uttrycker att de vill vara. Schemat är många gånger utformat med korta 
lektioner och där man snabbt ska växla mellan olika ämnen och salar. 
Begränsningar i schemat sätter också många gånger stopp för att hinna prata 
med kollegor och planera tillsammans, vilket är viktigt för att kunna få bra 
kvalitet på undervisningen.  
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7.3 Meningsfullhet i arbetet  
 
Att arbeta som lärare är ett meningsfullt yrke anser alla informanterna. Det är 
framförallt mötet och kontakten med eleverna som gör att arbetet känns 
meningsfullt, menar lärarna. Eleverna är framtiden och därför extremt viktiga i 
samhället. Som lärare får man vara med och forma individer genom att väcka 
en nyfikenhet och kraft att vilja lära sig nya saker. Att få följa elevers 
utveckling, se hur de tar till sig olika uppgifter och diskutera viktiga frågor gör 
arbetet otroligt viktigt. Det är också av stor betydelse att se eleverna aktiva på 
lektioner och se att elever lär sig saker både inom och utom ämnet. Vid de 
tillfällen då man som lärare dessutom känner att man hinner med att följa 
forum och prova nya arbetssätt känns arbetet extremt meningsfullt. Eleverna 
kommer minnas skolan under lång tid och därför är det viktigt att lärare gör ett 
bra arbete. Lärare beskriver sitt arbete som meningsfullt enligt följande: 

 

Det känns meningsfullt för att jag tycker att jag får så mycket tillbaka från 
många av de elever jag möter. Många delar förtroenden , drömmar, och 
tankar som gör att man känner sig meningsfull. För en del elever är man 
kanske en av få vuxna som faktiskt finns där som en trygghet och stabilitet 
och ibland förstår man inte förrän långt efteråt att man faktiskt har betytt 
rätt mycket. Då känns det arbete man har lagt ner otroligt meningsfullt. 
(L4) 
 

 

Jag känner att mitt arbete är väldigt meningsfullt därför att jag känner nästan varje 
dag att det jag gör får betydelse i någons liv. Många elever kontaktar en senare och 
berättar vad de gör och hur det går för dem , då kan man känna wow, jag har varit 
med på ett hörn och format denna fantastiska människa. (L8) 
 
 
Framtidsyrke. Säkert med jobb och att jag tror att mycket kommer bli bättre i 
framtiden. Måste värdesättas högre av samhället. (L3) 
 
 
Att det är magiskt och att det är ett fantastiskt att få hjälpa få hjälpa ungdomar 
till att lära sig nya saker. (L5)  
 
 
Arbetet innebär eget ansvar, mycket ledighet jämfört med andra yrken och stora 
utvecklingsmöjligheter. (L1) 

 

7.3.1 Sammanfattning 
Alla lärare i studien anser att det värt att engagera sig i yrket på grund av att de 
tycker att det är meningsfullt. De ser eleverna som det värdefulla i sitt arbete, 
vilket betyder att de fokuserar på det som är bra och viktigt i arbetet. Flera av 
lärarna i studien påpekar också att kollegorna är betydelsefulla, vilket också 
påverkar att arbetet känns meningsfullt. En annan viktigt aspekt varför lärare 
känner meningsfullhet i arbetet är att deras arbete är betydelsefullt för 
elevernas framtida liv. Yrket ansese vara spännande, roligt och viktigt. Arbetet 
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innebär många möten med olika individer, vilket anses vara en av de viktigaste 
anledningarna till glädje och mening.  
 
 

8. Resultatanalys 
 

I avsnitt 8 analyseras materialet utifrån ramfaktorteorin. Datamaterialet har 
delats in i fem subkategorier: personramar, organisatoriska ramar, tidsramar, 
fysiska ramar och ekonomiska resurser. 
 
I resultatredovisningen ges en bild av i vilka situationer lärare upplever 
arbetsglädje. Beskrivningen stämmer bra överens med den bild som 
forskningen ger av begreppet arbetsglädje. Det visar sig även stämma i denna 
studie. I det här avsnittet betraktas lärarnas utsagor utifrån Petterssons 
ramfaktorteoretiska resonemang (2008), där kategorierna utgörs av fem olika 
ramar (se avsnitt 5.1).  
 
8.1 Personramar 
 

Personramarna både begränsar och främjar lärarnas arbete. Kollegor som gnäller 
och är negativa kan sprida mycket negativ energi, vilket kan påverka att arbetet 
känns betungande. Elever som uppträder negativt och besvärligt på olika sätt 
gör det extra arbetssamt att undervisa. Samtidigt har personramarna en 
främjande effekt på läraryrket. Alla lärare som deltagit i studien känner dock 
arbetsglädje tack vare att barn och ungdomar skänker så stor glädje. 
Tillsammans med positiva kollegor förgylls arbetet för det mesta.  
 
8.2 Organisatoriska ramar 
 
Organisatoriska ramar handlar om organisering av elevgrupper och 
sammansättningar av lärar- och elevgrupper/klasser. Ramarna begränsas enligt 
flera lärare av schemat som gör att lärare inte hinner planera och samtala med 
varandra. Det handlar också om att lärares arbete påverkas då rektor inte 
organiserar arbetet på ett sätt som gör att lärarna kan arbeta utifrån bra 
förutsättningar. Det är ingen lärare i studien som påtalde att 
gruppsammansättningar av elever var något problem.  
 
8.3 Tidsramar 
 

Tidsramar är något som återkommer flera gånger bland de intervjuade lärarna 
och de anser att mycket av deras tid går åt till administrativt arbete. Det visar 
sig också att flera lärare upplever att tiden hindrar dem att vara kreativa och 
därmed begränsas undervisningens kvalitet. Intressant angående tidsfaktorn är 
att några lärare i studien anser inte bara att tiden begränsar arbetet, utan 
faktiskt är något som ger möjligheter till utveckling. Detta grundar sig på att 
dessa lärare anser att man som lärare har mycket egen tid som man disponerar.  
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8.4 Fysiska ramar 
 
De fysiska ramarna begränsas då flera lärare menar att det ofta brister i den 
materiella miljön. Lokaler och scheman hindrar många gånger lärarna att utföra 
den undervisning som de vill. För få lokaler leder till begränsningar i schemat, 
vilket betyder att lärare både måste flytta runt undervisningsmaterial och stressa 
mellan lektionerna.  

 
8.5 Ekonomiska resurser 
 
Bristen på ekonomiska resurser inverkar mycket i lärarens arbete. Det begränsar 
möjligheten att få extra stöd för elever som behöver det och påverkar 
scheman, lokaler och tillgång på läromedel. Då de ekonomiska resurserna 
brister får inte lärarna de rätta förutsättningarna att ge alla elever den tillsyn och 
undervisning som många krävs. Anledningen till att lärare åläggs många 
uppgifter handlar till stor del om att det inte finns ekonomi för skolan att 
anställa personal, som till exempel en egen vaktmästare. 
 
8.6 Sammanfattning 
 

Ramfaktorerna begränsar inte bara lärarens arbete utan ger också möjligheter 
inom skolan. Flera av faktorerna påverkar varandra, effekten av ekonomiska 
resureser påverkar både de organisatoriska och fysiska ramar. En skola som har 
god ekonomi kan även tillgodose elever och lärare med bra lokaler och 
gynsamma scheman. Dessutom kan material i form av läromedel och annan 
utrustning som behövs i undervisningen tillhanda hållas. Några lärare väljer att 
se tidsfaktorn på ett positivt sätt, eftersom lärare har goda möjligheter att vara 
flexibla i sitt yrke. En annan positiv effekt är att lärare kan påverka varandra att 
se på yrket på ett positivit sätt. 
 
 
 

9. Metoddiskussion 
 
Resultatet blev inte så omfattande, vilket beror på att det inte fanns så mycket 
material att utgå ifrån. Enligt min uppfattning kan det bero på fler faktorer. 
Det första är att intervjufrågorna var för få och hade kunnat formuleras 
annorlunda. Det kan i sin tur bero på att lärare inte är bekväma med att dela 
med sig av sina känslor kring temat arbetsglädje och meningsfullhet. Det 
kanske framför allt är någonting man diskuterar med en kollega eller nära vän 
och inte via mail med en okänd person.  
 
Undersökningar om människor handlar många gångar om inställningar till olika 
saker, upplevelser eller kunskap. Alla dessa fenomen handlar om känslor och 
tankar hos människor, vilket gör att vi inte kan bara kan bestämma oss för vad 
de betyder eller är (Patel & Davidson, 2011). Lärarna som deltog i denna studie 
hade flera veckor på sig att besvara frågorna. Detta gjorde att de hade 
möjligheten att besvara frågorna utförligt, vilket gav möjligheten att få tydliga 
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och utförliga svar med god trovärdighet. På grund av att alla lärarna svarade 
skriftligt på mail och det fanns möjlighet att även ställa följdfrågor på mail 
försvann risken för otydliga svar. Detta kan anses som en styrka i 
undersökningen.  

 
Valet av metod kan diskuteras då en kvalitativ undersökningsmetod valdes för 
att, ta reda på om lärare upplever arbetsglädje och meningsfullhet i sitt yrke 
eller inte. En kvantitativ undersökning, som enbart enkäter, hade kunnat 
involvera många fler lärare, men troligtvis inte kunnat ge ett lika tydliga och 
säkra svar om intervjuerna hade kombinerats med en enkätstudie.  
 
Metoden att inte närvara vid intervjuer och istället låta deltagarna svara på 
frågorna via mail, kan jag delvis ställa mig kritisk till. Patel & Davidson (2011) 
skriver att skriftspråk inte går att jämföra med talspråk eftersom till exempel 
mimik, betoningar, ironier och kroppsspråk inte går att uppmärksamma när 
informanterna skriver (Patel & Davidson, 2011, s 107). Då studien handlar om 
arbetsglädje, vilket kan framkalla olika känslor hos människor, finns det skäl att 
närvara vid intervjuerna, något jag tror skulle ha varit mer berikande för 
resultatet. Detta faktum kan anses vara en svaghet för denna studie.  
 

 
 

10. Diskussion 
 

I kommande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras där kopplingar 
görs till bakgrundskapitlet och aktuell forskning. Avsnittet avslutas med ett 
förslag till fortsatt forskning.  
 
10.1 Studiens resultat i förhållande till bakgrund och tidigare forskning 
 
Arbetet som lärare anses vara både stimulerande och utmanande. De flesta av 
lärarna som intervjuats är överens om att läraryrket är ett viktigt yrke som 
bidrar till att vårt samhälle utvecklas positivt. Lärare möts dagligen av många 
unga människor som bidrar med givande samtal och diskussioner. 
Bakgrundskapitlet visar dock att lärare är ett utsatt yrke med många 
påfrestningar i form av stress och hög arbetsbelastning. Viktigt att poängtera 
här är att i Arbetslivsbarometern (Fromm, 2014) framgår det att alla lärare anser 
sitt arbete som meningsfullt. I en jämförelse med resultatet visar det sig att 
denna åsikt även delas av de lärare som ingått i den här undersökningen.  
 
Samtidigt kvarstår dilemmat att lärare är tvingade att utöva många 
arbetsuppgifter som de anser inte hör till läraryrket. Intressant är att detta 
problem är något som lärare verkar ha brottats med i decennier, då lärare även 
längre tillbaks i tiden påtalar detta dilemma (Landahl, 2006).  
På senare år har studier gjorts, där forskare med hjälp av ramfaktorteorin 
försökt ta reda på lärares ambitioner och strävan i skolan. Målet var att genom 
kunskap om lärares föreställningar, perspektiv och strategier öka kunnandet 
om skolans verksamhet och undervisningen. Det visade sig att lärarnas arbete 
handlade mycket om praktiskt förnuft. De menade att deras arbete till stor del 
handlade om omsorg av elever, kollegor och föräldrar (Lindblad m.fl., 1999, s 
93-100).  
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Slutsatsen av detta blir att problem har präglat lärarrollen under lång tid och 
förmodligen kommer att fortsätta. En bra lösning på problemet verkar 
svårfunnen. Myndigheter, skolledare och politiker tycks ha en annan syn på 
lärarrollen än lärarna själva. Min mening, som säkert delas av många andra, är 
att läraryrket är ett av de viktigaste yrkena i världen. Vad skulle samhället ta sig 
till utan lärare? Därför är det också viktigt att ta hänsyn till lärares åsikter och 
upplevelser angående sitt arbete.   
 
Enligt Antonovsky (1991) och Hanson (2010) handlar meningsfullhet om 
motivation. Flera av lärarna i studien påpekade att en sak som gör arbetet 
meningsfullt är att få vara med och forma framtidens samhällsmedborgare, 
vilket kan tolkas som motivationsfaktor. Detta visar tydligt att glädje och 
meningsfullhet är två komponeter som står i god relation till varandra. 
Resultatet visar samtidigt att lärare ibland känner sig frustrerade. Framförallt I 
situationer då de känner att de inte räcker till för alla elever, när elever med 
behov av extra stöd inte får det, när tekniken inte fungerar, när schemat blir för 
komprimerat och när ekonomin begränsar möjligheten till fortbildning. Lärares 
förhållningssätt till sitt yrke ser ut att påverkas av hur de hanterar och ser på 
dessa olika situationer och faktorer som nog kan upplevas som ganska 
orättvisa. Dock verkar lärare i den här studien ha en bra förmåga att hantera 
dessa oförutsägbara problem. De hanterar problemen utifrån en attityd att 
arbetet känns meningsfullt och det är ett tankesätt som är viktigt i alla möten 
med människor enligt Hanson (2010).  

 
Dagens skola är, som det framgår i bakgrundskapitlet, obligatorisk för alla. En 
central punkt i lärarens vardag är att upprätthålla ordning i klassrummet, vilket 
förväntas av både elever och föräldrar. Samtidigt som läraren undervisar krävs 
det att ordningen upprätthålls, dessutom ska läraren lyssna in olika elever och 
balansera motsättningar i klassen (Carlgren & Marton, 2004, s 71-72). Analysen 
av resultatet visar att vissa ramfaktorer begränsar arbetet, vilket handlar om att 
det saknas resurser i form av extra stöd till elever eller att oförutsägbara 
händelser inträffar i arbetet. Detta gör ofta att lärare känner stress och 
frustration på grund av att de inte hinner göra allt som de vill. Samtidigt är det 
viktigt att notera att lärarna anser att de har ett viktigt uppdrag, vilket påverkar 
att arbetet känns meningsfullt. Lärarna beskriver också sitt arbete i många 
positiva termer, som eget ansvar och möjligheter att ständigt utvecklas 
kunskapsmässigt. Yrket är också socialt, eftersom man arbetar med människor. 
Dessa åsikter går att jämföra med Holmqvists (2011) studie som ger bilden av 
att lärare anser sig ha mycket frihet att vara kreaktiva. Förändringar i form av 
nya läroplaner är inget som stressar lärare utan gör att lärare måste hålla sig 
aktuella med utvecklingen i samhället. Detta främjar också lärares personliga 
utveckling och då även arbetet (Holmqvist, 2011 s. 298). 
 
När det gäller tillgång eller brist på tid, som både påtalas av Hargreaves (1998) 
och Holmqvist (2011), ges inte något avvikande svar i resultatet. Lärare 
uppfattar tidsfaktorn som ett problem men också som något som ger 
möjligheter i arbetet. Hargreaves (1998) menar att många gånger är scheman 
fasta och oföränderliga, vilket ibland blir ett dilemma för både elever och 
lärare. Det handlar dessutom också ofta om att lärare måste ägna tid åt 
praktiska servicefunktioner som inte fungerar i form av datorer, skrivare och 
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kopiatorer. Detta stjäl tid från sådant som lärare vill och bör ägna sig åt till 
exempel planering av undervisning och samarbete med kollegor. Detta 
dilemma tas även upp i bakgrundskapitlet, där det beskrivs utifrån Landahls 
(2006) studie att lärare många gånger måste träda utanför sin tänkta roll.  
 
Hargreaves (1998) ger dock ett bredare perspektiv på tiden genom att spegla 
den teknisk-rationella tiden, men även den fenomenologiska tiden. I resultatet 
framgår det att lärare på grund av tidsbrist inte hinner samtala och samarbeta, 
vilket speglar den teknisk-rationella tiden. Den andra aspekten fenomenologisk 
tid speglas av resultatet där alla lärare är överens om att de inte hinner med alla 
uppgifter som de är ålagda att göra. Enligt min mening är det viktigt med 
samarbete. Detta för att kunna nå gemensamma mål och utveckling både när 
det handlar om lärarnas kompetens och i det här fallet skolornas utveckling. 
Att hinna göra alla uppgifter blir för lärare en fråga om prioriteringar. Många 
gånger är detta svårt, eftersom det ofta kommer oförutsägbara händelser i 
arbetet som gör att man ofta måste göra omprioriteringar. 
 
Forskning om arbetsglädje visar att positiva känslor på arbetet och bra 
arbetsmiljöer är två viktiga komponenter för arbetsglädje (Bredmar, 2014). Det 
finns enligt Angelöw (2006) flera olika strategier som skapar glädje och gör en 
arbetsplats framgångsrik. Det handlar då om stödjande ledarskap, möjligheter 
till utveckling, uppskattning och meningsfulla uppgifter. Även här ger inte 
studien något avvikande svar. Lärarna påtalar att känslan att utvecklas är viktig, 
att få uppskattning från elever och ha meningsfulla uppgifter anses även vara 
av stor betydelse. Samtidigt är det flera lärare som påtalar att möjligheterna till 
utvecklig hämmas på grund av att fortbildning inte ges. Dessutom anser flera 
att de utför uppgifter som inte känns meningsfulla för arbetet. Någon lärare 
känner att bristande ledarskap påverkar arbetet negativt. Ingen lärare anger att 
de önskar mer uppskattning från rektorn för att arbetet ska kännas mer 
glädjefyllt. Problemet är att det som lärarna påtalar och som stämmer överens 
med Angelövs (2006) beskrivning på vad som skapar glädje, inte alltid existerar. 

 
Angående meningsfullhet så anser alla lärare att deras arbete är meningsfullt. 
Intressant här är Antovskys (1991) som menar “De människor som är 
engagerade och bryr sig om har alltid möjlighet att vinna förståelse och finna 
resurser” (Antovsky, 1991, s 44). Även om lärare känner engagemang i sitt yrke 
visar resultatet att lärare saknar resurser för att kunna göra ett bra arbete. Detta 
kan bero på att förståelsen inte delas av skolledningen och rektorer, vilket gör 
att lärare även i fortsättningen får arbeta med bristande resurser i from av 
elevstöd och ej fungerande teknik.  

 
Glädjande med studien är att lärarna som intervjuats inte ger en lika dyster bild 
av yrket som media och myndigheter gör. De flesta tycker att läraryrket är värt 
att satsa på och det finns många saker som gör arbetet glädjefyllt. Det som 
måste till är en bättre förståelse och vilja från politiker och skolledare att inse 
hur viktiga lärarna är och vad yrket betyder för samhället. 
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10.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
För att få en ännu bredare förståelse för hur lärare känner och upplever sitt 
uppdrag skulle en bredare kvalitativ studie behöva göras. Fler lärare skulle 
behöva intervjuats. Även observationer på olika skolor skulle kunna ge djupare 
insikt i hur arbetsglädje och meningsfullhet upplevs bland lärare. Intressant vore 
även att göra en jämförelse mellan olika ämneslärare och mellan lärare på olika 
stadier. Det är inte säkert att en språklärare eller matematiklärare upplever 
arbetsglädje och meningsfullhet på samma sätt. 
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BILAGA 

 
Hej! 
Jag heter Linda Larsson och skulle vilja att du deltar som informant i en undersökning 
och studie som jag kommer att göra om arbetsglädje. 
Syftet med undersökningen är att ta reda på vad arbetsglädje innebär för lärare och 
vad som påverkar arbetsglädjen. Studien utgår därför från följande frågeställningar: 

 Vad innebär arbetsglädje för lärare? 

 Vad är det som påverkar arbetsglädje? 

 Känner lärare att de har ett meningsfullt uppdrag? Varför? Varför inte? 

För att undersökningen ska kunna bli av behöver jag hjälp av några lärare som svarar 
skriftligt på intervjufrågor som handlar om arbetsglädje. Åtta lärare från två olika 
skolor kommer att ingå i studien. Önskvärt är att du funderar kring frågorna och 
sedan skriver ner ditt svar. Anledningen till att skriftliga svar önskas är att frågorna 
kanske behöver lite betänketid och att du då kan svara när möjlighet ges. Jag behöver 
dock samla in svaren senast vecka 49. 
Alla svar kommer att behandlas med sekretess och alla lärare i undersökningen 
kommer att förbli anonyma i rapporten. Materialet kommer endast att användas till 
min studie.  
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan även avbryta ditt 
deltagande om du önskar. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Högskolan Dalarna.  
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Student: Linda Larsson   h09linsp@du.se 
   070-630 62 02 
 
Handledare: Lottie Lofors-Nyblom llo@du.se 
   023-77 82 47 
 
 
 

Intervjufrågor  
 
1. Vad är innebär arbetsglädje för dig?  
 
2. Känner du att ditt arbete är meningsfullt? Varför? Varför inte? 
 
3. I vilka sammanhang upplevs eventuellt inte arbetsglädje? 
 
4. Vad är det bästa med att vara lärare idag?  
 
5. Vad skulle du säga till någon som funderar på att bli lärare?  
 
6. Hur arbetar du för att skapa arbetsglädje?  
 
 7. Känner du att det finns något i miljön, dina arbetsvillkor och befogenheter som 
kan göra arbetet mer glädjefyllt?  
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