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1 INLEDNING 

 
I det vardagliga livet används ordet motivation i olika sammanhang. Också 

arbetsmotivationen är ett allmänt känt begrepp. Därför verkar begreppet motivation till först 

vara enkelt att förstå och förklara men när man forskar i ämnet lite mer djupgående märker 

man genast att det inte alls är enkelt.   

 

Motivation är ett mycket abstrakt undersökningsobjekt på grund av dess subjektiva karaktär. I 

litteraturen kan man verkligen finna över trettio olika teorier om motivation. Också i 

arbetslivet är motivationen ett centralt begrepp. I arbetslivet har man traditionellt framhävt 

yttre belöningar som motiverande faktorer men numera anses att arbetet också måste erbjuda 

inre belöningar för att på lång sikt vara motiverande. (Jaakkola & Liukkonen 2002c, 5-6; 

2002d, 17; Vartiainen & Nurmela 2002, 188.)  

 

Syftet med min pro gradu-avhandling är att ta reda på svensklärares arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse. Dessutom försöker jag redogöra för hur lärarna tänker att eleverna 

ställer sig till svenska språket i skolan och vilken betydelse detta har i förhållande till deras 

egen arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Även om studierna visar att elevernas 

attityder är negativa antar jag ändå att många elever ställer sig positiva till svenska språket 

och kulturen och jag försöker förklara vilken betydelse detta har i lärararbetet.  

 

Jag använder en kvalitativ metod och därför har jag genomfört materialinsamlingen med 

hjälp av temaintervjuer. Sammanlagt har jag intervjuat åtta svensklärare, av vilka hälften är 

yngre (ca 4 års arbetserfarenhet) och den andra hälften lite äldre lärare som har lite mer 

arbetserfarenhet (ca 10 års erfarenhet eller mer). (se s. 21)  

 

Den teoretiska delen av undersökningen börjar jag med att betrakta några orsaker till lärares 

yrkesval. Dessutom behandlar jag lärararbetet i allmänhet och hur det håller på att förändras i 

dag och till slut tar jag upp undersökningsresultat av lärarnas allmänna välbefinnande i 

arbetet. Därefter fortsätter jag i kapitel 3 med att granska attityderna till svenska språket i 

Finland.  
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Kapitel 4 handlar om motivation som en företeelse i allmänhet och i detsamma kapitlet 

diskuteras motivationen också i förhållande till arbetslivet.  På grund av teoriernas stora antal 

har jag valt bara en motivationsteori, Decis och Ryans självbestämmandeteori, som jag 

presenterar närmare i kapitel 5. Jag bestämde att välja denna teori eftersom enligt Jaakkola 

och Liukkonen (2002b, 109) är den en av de mest använda teorier i motivationspsykologin 

under de tre senaste decennierna. 

 

Efter den teoretiska delen fortsätter jag med att analysera undersökningsresultaten. Analysen 

går i stort sätt i samma ordning som den teoretiska delen. I kapitel 7 behandlas lärararbetet i 

allmänhet, i kapitel 8 attityderna till svenska språket och till sist i kapitel 9 tas upp olika 

motivationsfaktorer. I sista kapitlet, kapitel 10, sammanfattar jag undersökningsresultaten.  
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2 LÄRARARBETET I DAG 
 

2.1 Yrkesval  
 

Traditionellt har man enligt Luukkainen (2000, 199) satt stort värde på lärarnas arbete i 

allmänhet. Även i dagens Finland är lärararbetet väldigt populärt, vilket internationellt sett är 

ett uppseendeväckande undantag. Knappast något annat land har lika många ungdomar som 

är intresserade av det här yrket. Lärararbetets uppskattande varierar ganska mycket även 

bland medlemsländerna i EU och i några länder är det inte självklart att man jämför 

lärararbetet med t.ex. läkararbetet eller justitiearbetet, liksom i Finland. Just nu råder det brist 

på vissa ämneslärare, men läget är inte så dåligt om man jämför det med läget i några stora 

länder. (Kansanen 2002, 11-12; Välijärvi 2006, 9.) Lärarutbildningen bevarade sin 

traditionella populäritet också den här våren 2006. T.ex. fick bara en femtedel av sökanden 

studieplats i barnträdgårdslärar- eller klasslärarutbildningen vid Jyväskylä universitet. (Linna 

2006, 7.) Hur intresserar man sig för lärararbetet då? Liksom Kansanen (2002, 12) säger är 

det åtminstone säkert att arbetets stora popularitet inte kan förklaras med lönen, vilken inte är 

betydelsefullt hög. I genomsnitt tjänar läraren 2 200 euro per månad (Inet 2). 

 

Det finns många orsaker till lärarnas yrkesval men de flesta har visserligen hamnat i sitt 

nuvarande yrke för att ha stabila inkomster. Trots det kan lärararbetet ändå anses också som 

ett kall. (Leino & Leino 1997, 106.) År 2005 utförde Opettajan tietopalvelu och Koulutuksen 

tutkimuslaitos en undersökning bland medlemmar i undervisningssektorns fackorganisation. 

Av undersökningsresultaten framgick att varannan lärare upplever sitt arbete som ett kall. 

Men man måste fråga på allvar om lärararbetet kommer att stanna som ett av de mest 

populära yrken också i framtiden eller de ökande besparingarna kommer att krossa arbetets 

popularitet. (Laaksola 2006, 33; Välijärvi 2006, 10.)   

 

2.2 Förändring i lärararbetet 
 

Koro (1998, 134) påminner att brådskan i lärararbetet har ökat under de senaste åren. 

Undervisningen utgör bara en del av arbetet men i allt större utsträckning bör läraren också ta 

ansvar för samhällets och utbildningens utveckling. Den viktigaste uppgiften är ändå att 
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kunna uppfostra ungdomar till goda, stabila och livslustiga människor. I dag finns det allt 

flera elever som av olika orsaker behöver mera instruktion i sina studier och därför bör 

läraren egentligen vara både som stödlärare, speciallärare och studiehandledare. Lärarna 

upplever att plikterna i arbetet ökar hela tiden. (Luukkainen 2000, 50-55, 231-233.) 

Dessutom kan man konstatera att även om man redan länge har förstått och medgett skolans 

vikt i samhället, har man ändå förverkligat många besparingar som tyvärr har påverkat skolan 

och dess personal på ett negativt sätt (Kääriäinen, Laaksonen & Wiegand, 1990, 268.)  

 

Luukkainen (2000, 232) konstaterar att lärarna i dag i allt större grad måste vara redo att möta 

förändringar i skolan. Förändringarna gäller inte bara lärararbetet utan också hela samhället 

och farten kommer knappast att sjunka. Först och främst håller lärararbetet på att utvecklas 

när det gäller mänskliga relationer, vilket t.ex. betyder att läraren måste kunna räkna med 

elevernas olikhet, både kvantitativt och kvalitativt sett. Arbetet som lärare är väldigt 

vidsträckt idag. Man kan säga att läraren egentligen är också försäljare, konsult, företagare, 

handledare, socialarbetare, familjeterapeut osv. vid sidan av den traditionella undervisningen. 

(Luukkainen 2000, 232-235.) 

 

Också Kiviniemi (2000, 19) konstaterar i sin undersökning att förändringstrycket i 

lärararbetet är stort. Finländarna har fortfarande en stark tro på bildningens makt och därför 

ses utbildningen som ett svar på olika problem. Skolan och utbildningen håller på att 

utvecklas bl.a. på grund av arbetslivets utveckling och ökande internationalisering. Samhället 

i Finland har förändrats dramatiskt under 1990-talet, vilket betyder att skolan också måste 

möta många förändringar. I dag finns det i allt högre grad arbetslöshet, våldsamhet, rasism 

osv. Därför måste skolan på ett konkret sätt också möta det ökande illamåendet hos barn och 

ungdomar, vilket naturligtvis försvårar det traditionella lärararbetet. (Jokinen, Nikkanen, 

Turunen & Välijärvi 2000, 15-17.)  

 

I dagens skola finns det allt flera elever som har olika kulturella och nationella bakgrunder 

(Kääriäinen et al. 1990, 268; Luukkainen 2000, 235). Samtidigt har många elever 

inlärningsproblem och även psykiska belastningar som kommer fram som ökande oro, 

bristfällig koncentration, trötthet och mobbning. Speciellt ämneslärare upplever att 

utbildningen inte ger praktiskt kunnande för att klara av sådana problem. I lärarutbildningen 

har tyngdpunkten legat på behärskningen av undervisningsämnet medan det i det riktiga 

lärarjobbet ändå behövs speciellt kunnande för att klara av olika mänskliga relationer och 
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sociala sammanhang i allmänhet. (Kaikkonen & Kohonen 1998, 130; Luukkainen 2000 235-

236.) 

 

Juhani Aaltola (2002, 49) skriver att det framförs allt flera utmaningar till skolan och lärarna i 

den samhälleliga förändringens och den pedagogiska utvecklingens namn. Både problem och 

utvecklingsbehov tycks öka i en snabb takt och symboliskt kan man prata om utmaningarnas 

djungel. (Aaltola 2002, 49.) I Kiviniemis undersökning (2000) lyfter lärarna upp en lång lista 

av utmaningar såsom att hålla i kontakt med andra skolor, att öppna skolan till sin omgivning, 

att förhindra isolering, att känna till barnens och ungdomarnas kultur, att differentiera 

undervisning, att utveckla bedömning, att stöda familjer i barnens och ungdomarnas 

uppfostran, att befrämja samarbete bland lärarna osv. (Kiviniemi 2000, 187). Aaltola (2002, 

50) påpekar att utmaningarna har sitt ursprung bl.a. i samhällets förändring, skolans 

förändrande förhållande till sin omgivning och strävandena efter att göra undervisningen mer 

effektiv. Dessa faktorer är också på många sätt interaktiva, vilket i sin tur leder till att 

utmaningarnas ”djungel” blir allt bredare och svårgenomträngligare. Därför är det allt svårare 

att dra upp linjerna för lärararbetet och det är ingen förvåning att lärarna har en känsla av att 

de håller på att drunkna i dessa utmaningar. (Aaltola 2002, 50-51.)  

 

2.3 Social interaktion i lärararbetet 
 

Lärararbetet kräver minst två personer, alltså en lärare och en elev, vilket betyder att det alltid 

är fråga om mänskliga relationer i detta yrke. Lärares arbete alltid har varit social till sin 

karaktär och idealfallet är att inlärningsprocessen sker i kreativ och positiv interaktion där 

gemenskapskänslan är den bärande kraften och motivationskällan. (Keurulainen 2006, 229; 

Leinonen 2002, 28, 45; Perttula 1999, 14.) Vid sidan av sina elever ska läraren också vara 

redo att samarbeta med föräldrar liksom andra lärare i skolan och därför finns det alltid plats 

för möjliga konflikter. Dessutom kan lärararbetet inte skötas enbart med utgångspunkt i 

lärarrollen utan läraren arbetar alltid helt och hållet med sin egen personlighet. Läraren måste 

alltså möta sina elever både som specialist och vanlig medmänniska. (Heikkinen 1998, 95-96; 

Leinonen 2002, 45.)  

 

Undervisningen är bara en del av arbetet. Läraren måste också bl.a. planera lektioner, 

samarbeta med andra, utbilda sig själv, hänga med i internationaliseringen osv. Vid sidan av 
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att läraren behärskar sitt eget undervisningsämne måste han eller hon också ha pedagogiska 

kunskaper och speciellt goda färdigheter i att sköta mänskliga relationer. Lärararbetet är ju i 

första hand ett socialt arbete där man måste kunna klara sig av den sociala och emotionala 

interaktionen med både elever, kolleger och föräldrar.  (Inet 1; Välijärvi 2006, 21.)  

 

Turunen (2000, 25) betonar att det inte bara är fråga om rationalism utan i första hand om 

mänskliga relationer i lärararbetet. Därför måste skolan bevaras som ett system som ger 

läraren möjligheter att lära känna sina elever. Många lärare anser ändå att just detta är det 

största problemet i dagens skola, eftersom elevgrupperna är alltför stora och det är svårt att ta 

hänsyn till elevernas personliga behov. (Turunen 2000, 24-25.) Speciellt på högstadiet och i 

gymnasiet är förhållandena mellan elever och lärare väldigt avlägsna (Luukkainen 2000, 88). 

 

Traditionellt har läraren arbetat ensam, men i dag anses samarbete vara allt viktigare. 

Kollegialt samarbete är egentligen en av lärarutbildningens största utmaningar och det är 

särskilt viktigt för lärarens eget välbefinnande. (Luukkainen 2000, 240-241.) Arbetsklimatet i 

skolan har en stor inverkan på lärarnas arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Detta 

kom fram bl.a. i en undersökning som genomfördes av Helsingfors universitet i olika skolor i 

Esbo. Enligt undersökningen är det speciellt viktigt att ha frihet att diskutera olika frågor och 

att rektorn har auktoritet i skolan. Om rektorn inte har auktoritet uppstår det lätt inofficiella 

ledare, vilket ofta har ett dåligt inflytande på hela arbetsklimatet. (Tahkokallio 1998, 22-23.)    

 

2.4 Lärares välbefinnande i arbetet 
 

Enligt Kiviniemi (2000, 77) uppskattas lärarna inte längre så mycket som förut, vilket 

kommer fram t.ex. i föräldrarnas och elevernas inställningar till lärarna i allmänhet. Turunen 

(2000, 46) konstaterar vidare att bristen på uppskattning också kan ses i obalansen mellan 

arbetets krav och lönen. Samtidigt har livet i allmänhet blivit ännu hetsigare och också 

lärarna har ständigt bråttom i arbetet. Ytterligare är elevgrupperna ofta alltför stora och 

många elever är oroliga eller har personliga problem men lärarna har ändå inte tillräckligt 

med tid att ta hänsyn till elevernas problem eller behov. (Kiviniemi 2000, 82-84.)  

 

Enligt undersökningen som gjordes år 2005 (se kapitel 2.1) anser lärarna att alltför stora 

elevgrupper och bristfälliga resurser är de största förhindren till lärararbetet. Det tredje största 
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hotet enligt lärarna är att föräldrarna inte längre tar hand om sitt fosterarbete så mycket. 

(Laaksola 2006, 33.)  

 

Lärarutbildningen har också kritiserats och den anses vara för begränsad i dag. Det riktiga 

arbetet motsvarar inte den bild som lärarpraktikanter får genom utbildningen och därför 

upplever unga lärare ofta arbetet först som chock. Nyutexaminerade lärare känner sig snarare 

otillräckliga än kompetenta i förhållande till arbetet. (Kiviniemi 2000, 73; Turunen 2000, 38, 

41.) 

 

Eftersom lärararbetet håller på att förändras på många olika sätt, förorsakar det uppenbarligen 

förvirring hos alla lärare och behovet för fortbildning är stort. Dessutom antas behovet växa 

ännu mer i framtiden. Speciellt kvinnliga lärare som har mindre än tio års arbetserfarenhet 

upplever ett stort behov för fortbildning.  Kommunerna har ändå inte tillräckligt med pengar 

och inbesparingarna har oftast riktats just mot utbildningssektorn. Speciellt under 1990-talets 

lågkonjunktursperiod gjordes många inbesparingar i grundutbildningen. Även om 

kommunernas ekonomiska läge nu är bättre satsas det ändå inte på skolan, vilket också kan 

berätta om bristen på uppskattning enligt lärarna. (Jakku-Sihvonen 1998, 23; Jokinen 2000, 

61, 105; Kiviniemi 2000, 79-80; Laaksola 2006, 33; Turunen 2000, 47.)  

 

Turunen (2000, 43) konstaterar att arbetet i skolan är väldigt krävande och slitsamt, vilket 

tyvärr kommer fram i lärarnas utbrändhet som är mycket vanlig i dag. Det måste konstateras 

att antalet lärare bland förtidspensionärerna har ökat under 1990-talet och orsaken till 

förtidspensioneringen är allt oftare mental. Hos lärarna var andelen av mentala orsaker år 

1990 40 %, år 1994 46 % och år 1997 även 55 %. Hos de manliga lärarna är siffrorna 

betydligt högre än hos männen i allmänhet. (Luukkainen 2000, 212-214.) Om man tänker på 

hur krävande lärararbetet har blivit är det inte alls förvånande att lärarnas yrkeskår toppar 

statistiken som gäller arbetsutbrändhet. Förstås finns det alltid många olika orsaker till 

utbrändhet men det kan på goda grunder hävdas att de stora utmaningarna är centrala 

negativa faktorer. (Aaltola 2002, 51.)  

 

Aaltola (2002, 54) konstaterar att i utmaningarnas ”djungel” blir arbetet lätt hastigt, men 

faktumet är ju att inlärningen och växandet alltid kräver tid men samtidigt har konkurrensen i 

samhället blivit ännu hårdare och det konkurreras t.o.m. om elevernas och lärarnas tid. Det 

kommersiella samhället där effektiviteten framhävs berövar människornas tid allt 
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noggrannare. Lite tillspetsat kan det sägas att det finns två synpunkter till inläraren. Inläraren 

kan antingen betraktas som ett instrument eller ett mål. (Aaltola 2002, 54-55.) 

 

Om man ställer sig till inläraren som ett instrument framhäver man bl.a. arbetslivets krav, 

effektivitet, produktivitet och konsumering. Men inläraren kan också ses som ett mål. Då är 

de viktigaste sakerna att man ser alla inlärare som speciella och värdefulla människor och 

man strävar efter att undervisningen ska stöda inlärarens personliga identitet. I dag betonas 

inläraren tyvärr som ett instrument men lärarna har starka grunder att tillägna sig en kritisk 

inställning till marknadsföringssamhället. Människan och naturen är avsedda för liv och 

förnyelse, inte bara för prissättning och utnyttjande. (Aaltola 2002, 55-56, 61.)     

 

3 ATTITYDER TILL SVENSKA SPRÅKET  
 

3.1 Svenskan i Finland 

 
Enligt grundlagen är Finland ett tvåspråkigt land, vars nationalspråk är både finska och 

svenska. Detta betyder att t. ex. samhällsservice, skolutbildning och annan utbildning samt 

informationsförmedling måste finnas på båda språken. Den 1 januari 2004 fick Finland en ny 

språklag, enligt vilken var och en får använda sitt eget språk i kontakter med statliga 

myndigheter och tvåspråkiga kommunala myndigheter. (Språklagen 2004, 3; Inet 3 2003, 5.) 

 

I Finland bor drygt 290 000 finlandssvenskar (5,6 % av befolkningen) och största delen av 

dem bor vid kustområdena i Nyland, Åboland och Österbotten. När man jämför situationen 

med de flesta andra flerspråkiga eller flerkulturella länder kan man säga att språkklimatet i 

Finland är mycket gott. I vardagen finns det flera kontakter mellan de två språken och det 

finns knappast någon språkmobbning. År 1997 genomfördes en attitydundersökning av 

Folktinget (Vårt land, vårt språk – kahden kielen kansa), enligt vilken en klar majoritet av 

finländarna ställer sig positiva till svenska språket och kulturen och resultatet visar även att 

ca 70 procent av befolkningen tycker att svenskan är en del av Finlands nationella identitet. 

Inom den finskspråkiga befolkningen finns det en minoritet som har en negativ attityd till 

svenska språket, vars andel varierar mellan en tredjedel eller en fjärdedel i den här 
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undersökningen, men det är bara ca 10 % som är starkt negativt inställda. (Allardt 1997, 23, 

39; Inet 3 2003, 5, 14.) Hösten 1999 utfördes en ny attitydundersökning av Folktinget 

(Svenska på stan – Stadin ruotsi) som bara bekräftade resultaten från den tre år tidigare 

gjorda undersökningen. Enligt den här undersökningen ställer sig t.o.m. 85 % av den 

finskspråkiga befolkningen positivt till svenska. De svenskspråkiga låter ändå bli att öppet 

visa sin språkliga identitet eftersom de upplever det rimligt och praktiskt att uppträda på 

majoritetens vis. (Allardt 2000, 7-8) Av undersökningsresultaten framgår två punkter som 

kan sammanfattas på följande sätt: 

 
(1) Det procentuella antalet svenskspråkiga, som i kontakter med finskspråkiga samtalar och ställer 

frågor på svenska är betydligt mindre än antalet finskspråkiga, som anser det positivt att 
svenskspråkiga talar och inleder sina samtal på svenska. 

(2) De svenskspråkiga, som förväntar sig negativa reaktioner när de med finskspråkiga inleder 
samtal på svenska, är mycket fler än det antal finskspråkiga, som säger sig reagera negativt. 
(Allardt 2000, 13.) 

 

Hos en del av den finskspråkiga befolkningen lever ändå kvar minnen från en tid då flertalets 

språk inte hade samma sociala position som mindretalets. Därför har den finskspråkiga 

befolkningen fortfarande en stereotypisk uppfattning om att finlandssvenskarna representerar 

överklass eller det så kallade bättre folket. Denna vrånguppfattning leder förstås till negativa 

reaktioner på finskt håll. I verkligheten är det ändå så att finlandssvenskarna på sociologiskt 

sätt utgör en spegelbild av den finskspråkiga befolkningen. (Inet 3 2003, 14.)  

 

Officiellt är Finland alltså tvåspråkigt och enligt grundlagen ska finska och svenska kunna 

användas på samma grunder. I finländska gymnasier är svenska inte längre ett obligatoriskt 

ämne för finskspråkiga i studentexamen men eleverna får frivilligt välja svenska som 

examensämne. Andelen elever som år 2005 för första gången själv fick välja om de skriver 

eller inte skriver svenska som examensämne var elva procent mindre jämfört med situationen 

när ämnet var obligatoriskt. I finskspråkiga skolor är svenska också allt jämt ett obligatoriskt 

ämne även om antalet lektioner har skurits ned. Enligt generalsekreteraren för Föreningen 

Norden i Sverige, Anders Ljunggren (2005, 1), är svenska språkets ställning i Finland mycket 

viktig för framtidens nordiska samarbete. Därför är det för framtiden av stor betydelse att det 

nordiska samarbetet blir så pass vitalt att unga människor frivilligt väljer att lära sig svenska. 

(Ljunggren 2005, 1.)   
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3.2 Debatten om tvångssvenska  

 

I samband med svensklärares arbetsmotivation är det speciellt viktigt att också ta upp frågan 

om elevernas motivation och attityder till svenska språket. Svenskan är inte det ämne som 

eleverna i allmänhet är intresserade av (se t.ex. olika forskningar i nästa avsnitt 3.3) och 

därför kan denna situation inte låta bli att påverka också lärararbetet på något sätt. I avsnitt 

3.3 behandlar jag några undersökningar som berör elevernas attityder till svenska språket.   

 

Enligt Haasola (2002) har debatten om den obligatoriska svenskan pågått redan länge och den 

tycks inte alls ta slut. Somliga anser det problematiskt att finska elever automatiskt måste lära 

sig svenska i skolan medan andra betonar tvåspråkighetens betydelse. Ibland är debatten 

också ganska svartvit. (Haasola 2002, 26.) Lammi (2002, 14; 2003, 14) konstaterar att en av 

lärarens svåraste uppgifter är att i allmänhet väcka elevernas intresse för inlärningen i skolan. 

Detta gäller förstås alla skolämnen, men i svenska språket kommer det överdrivet upp. I 

offentligheten har man knappast diskuterat något annat skolämne lika mycket och emotionellt 

som svenska språket. Debatterna som ofta är ganska häftiga och negativt färgade måste ha 

påverkat också elevernas attityder till detta skolämne och svensklärarna får ständigt höra 

elevernas misstankar om det obligatoriska svenska språket. (Lammi 2002, 14; Lammi 2003, 

14.) 

 

3.3 Elevernas attityder till svenska språket 

 
Lammi (2003, 14) påpekar att elevernas attityder till svenska språket och svenskinlärningen 

är ganska negativa enligt undersökningarna som har genomförts tidigare på olika 

skolstadierna. Man har forskat i elevernas attityder både på högstadiet och i gymnasiet. Också 

Lammi (2002) själv har gjort en attitydundersökning i gymnasiet, enligt vilken eleverna inte 

tyckte om att lära sig svenska. Lammi påpekar att resultaten på grund av det lilla 

undersökningsurvalet inte kan generaliseras men de kan anses som riktgivande. (Lammi 

2002, 46; Lammi 2003, 15.)  

 

Kärkkäinen, Palola och Tiainen (1993) har genomfört en statistiskt representativ 

attitydundersökning på högstadiet. I undersökningen som genomfördes 1991 deltog alla 
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finskspråkiga elever i nionde klass och det slutliga urvalet bestod av 64 skolor, 64 lärare och 

1028 elever. Enligt undersökningen hade elevernas attityder till svenska språket och 

svenskinlärningen blivit ännu negativare i jämförelse med en likadan undersökning som hade 

genomförts år 1979. Hos pojkarna var förändringen ännu starkare än hos flickorna men trots 

de negativa attityderna litade eleverna på sin förmåga att kunna lära sig svenska.  

 

Utöver högstadieeleverna upplever också gymnasisterna den obligatoriska svenskinlärningen 

som negativ. Mustila (1990) har genomfört en statistiskt representativ undersökning om 

gymnasisternas attityder till svenska språket och svenskinlärningen. I undersökningen deltog 

sammanlagt 19 gymnasier men bara två av dem var från tvåspråkiga kommuner. Mustila 

(1990, 99) konstaterar själv att det skulle ha varit bra med flera skolor från tvåspråkiga 

kommuner eftersom man på så sätt hade fått mera information om försökspersonernas 

integrativa (dvs. inre) motivation. Av undersökningens resultat framgår att svenska språket 

inte hör till elevernas favoritämnen och deras motivation i allmänhet var instrumentell, dvs. 

yttre. Bara en liten del av dem visade ett verkligt intresse för svenska språket och svenska 

kulturen. Även om de var medvetna om svenska språkets vikt i arbetslivet, uppmuntrade detta 

faktum dem inte att studera ämnet. Det framgick även av denna undersökning att flickorna 

var en aning mera motiverade än pojkarna att lära sig svenska.  

 

Dessa två statistiskt representativa undersökningar genomfördes i början av 1990-talet, då 

debatten om det svenska språkets ställning i de finska skolorna var häftigast och detta har 

delvis kunnat påverka också elevernas svar. Lammi (2002, 54) anser ändå att resultaten i det 

nutida Finland inte skulle vara annorlunda än för tio år sedan. Enligt de olika 

undersökningarna (bl.a. Lammi 2002; Kärkkäinen, Palola & Tiainen 1991; Mustila 1990) 

tycks studenterna förhålla sig ambivalent till svenska språket och dess inlärning.  Språket 

anses som viktigt i förhållande till de fortsatta studierna och arbetslivet men eleverna tycker 

inte om inlärningen och är inte intresserade av språket. På grund av elevernas negativa 

attityder har svensklärarna en stor utmaning i sitt arbete, att väcka elevernas intresse för att 

lära sig svenska. (Lammi 2002, 55; Lammi 2003, 14-15.)    
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4 MOTIVATION 
 

4.1 Begreppet motivation 
 

I vårt vardagliga liv hör vi olika berättelser om människornas motivation eller bristen på det. 

Om man inte har lust till att jobba eller studera så förklarar man det ofta med bristande 

motivation. Även när man försöker förklara terrordåd funderar man över förövarnas motiv. 

Den centrala frågan är då varför någon handlar på ett visst sätt. Som ett fenomen finns 

motivationen ständigt å ena sidan kring oss och å andra sidan också inne i oss. Alla uppgifter 

som vi sysslar med påverkar motivationen vårt beteende direkt eller omedvetet. (Kuusinen 

1995, 192; Liukkonen & Jaakkola 2002e, 13.) 

 

Kuusinen (1995, 192) påpekar att även om motivationen i vardagslivet är ett bekant fenomen 

och ett användbart begrepp för oss är det vetenskapligt en komplicerad psykologisk företeelse 

som är svår att närma sig. När vi håller på att granska motiv och motivation letar vi efter 

anledningar till människans beteende. Svaret på frågan beror t.ex. på vetenskapsgrenen eller 

de värden som råder i samhället och dessutom kan svaren variera mycket och även vara 

kontroversiella. (Kuusinen 1995, 192-193.) 

 

Motivationen är ett mycket abstrakt undersökningsobjekt på grund av dess subjektiva 

karaktär. Detta har lett till att det har utvecklats talrika motivationsteorier. De flesta av dem är 

ändå ett slags miniteorier som betraktar motivationen ur någon begränsad synvinkel. 

(Jaakkola & Liukkonen 2002d, 17.) Till följd av teoriernas och modellernas stora antal kan vi 

dra den slutsatsen att det inte finns någon stor integrerande motivationsmodell utan man har 

försökt att förstå motivationen med hjälp av många olika teoretiska referensramar. (Jaakkola 

& Liukkonen 2002c, 5; Vartiainen & Nurmela 2002, 190.)  

  

4.2 Motivation i arbetslivet 
 
I sin artikel kastar Niitamo (2002, 40) fram en skämtsam fråga ”Vad skulle du vilja göra om 

det inte fanns något avlönat arbete, om du inte behövde bekymra dig för inkomster och om du 

inte ens hade några obligatoriska förpliktelser?”. En sådan tanke belyser idén om människans 

inre motiv, dvs. människans inre eller emotionella lust och strävanden som inte 
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nödvändigtvis anknyter till omgivningens målsättningar. (Niitamo 2002, 40.) Ett obestridligt 

faktum är att de flesta av oss tillbringar största delen av sin tid på arbetsplatsen och bland 

arbetskamraterna. Detta betyder att arbetsgemenskapen spelar en viktig roll i vårt 

välbefinnande. Om man är engagerad i sitt arbete, så känns arbetet intressant, fascinerande 

och hjälper en att glömma ångestskapande tankar och andra negativa känslor. Motivationen 

ligger bakom vårt engagemang och motivationen är mycket viktig för vårt välbefinnande i 

arbetet. (Jaakkola & Liukkonen 2002c, 5.)    

 

För de flesta betyder arbetet inte bara att kunna förtjäna sitt uppehälle utan det är också 

viktigt för vem vi är, hur vi lever och det ger också oss en central mening i livet (Jaakkola & 

Liukkonen 2002d, 22; Jokisaari 2002, 68-69). Jaakkola och Liukkonen (2002g, 85) 

konstaterar att när en ung anställds erfarenhet ökar och han känner sig kompetent i arbetet är 

det naturligt att han börjar tänka på arbetets betydelse igen. Det som tidigare tillfredsställde 

och erbjöd utmaningar i arbetet räcker inte längre utan arbetet måste svara på frågor som: 

”Varför gör jag detta arbete, vad ger det åt mig?” Man börjar fundera på saker som får en att 

känna sig verkligt belåten och engagerad och vad som motiverar en att anstränga sig i arbetet 

och i livet. (Liukkonen 2002g, 85-86.)  

 

Motivationen kan delas in i inre och yttre motivation. Om man är inre motiverad arbetar man 

därför att man bara är intresserad av det som man gör. Helt yttre motiverad är man om man 

bara arbetar p.g.a. arbetets instrumentella värde. De flesta människor är samtidigt både yttre 

och inre motiverade och i arbetslivet är indelningen i sista hand artificiell eftersom det ofta 

finns både yttre och inre motiv. (Deci & Ryan 1985, 11; Vartiainen & Nurmela 2002, 190.)  

 

I arbetslivet har tyngdpunkten i allmänhet legat på de yttre motivationssätten såsom 

avlöningssystem, presenter, bonus, optioner osv. Praktiken har ändå visat att anställda inte 

förbinder sig till arbetet om det bara finns yttre motiv. (Jaakkola & Liukkonen 2002c, 5-6.) 

Enligt Hagemann (1991, 44-45) är lönen inte en så viktig motivationsfaktor som det ofta 

antas och en stor lön kan inte garantera tillfredsställelse i arbetet. Därför har man börjat fråga 

vad som det är i arbetet som motiverar en och vad som får en att känna glädje i arbetet. Då 

talar vi egentligen om inre motivation. Den anställda får inre belöning direkt från det arbete 

som han utför. Inre motivation kan uppstå t.ex. om man känner sig vara respekterad och 

välmeriterad, om man känner sig göra ett viktigt arbete eller om man känner sig höra till 

arbetsgemenskapen. (Jaakkola & Liukkonen 2002c, 6-8.) 
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Det är uppenbart att både de yttre och inre motiven stöder varandra. Pengar, löner och 

arvoden som yttre motiv hör till arbetet och i sig själva minskar de inte någons motivation. 

Om pengarna i stället blir en kontrollerande faktor i arbetet kan det visserligen sänka 

motivationen och detta händer verkligen om det inte finns andra motiv i arbetet än att förtjäna 

pengar. Ytterst få människor kan säga att de arbetar bara för de inre faktorernas skull och att 

de skulle fortsätta med arbetet även om de inte fick lön. Men vid sidan av de yttre motiven är 

det klart att man på lång sikt behöver också inre motivation för att orka arbeta och nå bra 

resultat. (Jaakkola & Liukkonen 2002a, 148-149.) 

 

5 SJÄLVBESTÄMMANDETEORI  
 

5.1 Inre och yttre motiv 
 

I arbetsmotivationen handlar det om ett omfattande nätverk. Å ena sidan är en del av motiven 

i detta nätverk yttre och de är lätta att kvantifiera och verbalisera. Å andra sidan är en del av 

motiven inre och de kan delvis vara omedvetna och känsloladdade. Det finns inte någon enda 

accepterad motivationsteori som entydigt kan förklara människans beteende. I stället finns 

det en hel del situations- och omgivningsrelaterade motivationsmodeller. (Vartiainen & 

Nurmela 2002, 189.)  

 

Nurmi och Salmela-Aro (2002b, 213) konstaterar att ett av de hetaste diskussionstemana 

inom motivationspsykologin under den senaste tiden har varit inre och yttre motivation. I 

psykologin förenas begreppet inre motivation ofta med Decis (1975) bok Intrinsic Motivation 

(Niitamo 2002, 41). Decis och Ryans självbestämmandeteori är en av de mest använda 

referensramar när man har försökt undersöka och förklara motivationen under de tre senaste 

decennierna (Jaakkola & Liukkonen 2002b, 109). Ursprungligen uppstod idén om teorin ifrån 

kritiken mot den behavioristiska tanken att människans beteende huvudsakligen kunde 

motiveras med hjälp av yttre belöningar. Bredvid den yttre motivationen introducerade Deci 

uppfattningen om den inre motivationen. Med den menade han att människan gör någonting 

för att det som sådant är belönande. (Nurmi & Salmela-Aro 2002a, 16.) 
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De flesta motivationsteorier presenterar motivation som ett enhetligt fenomen. Deci och Ryan 

(2000a, 54) har en annan åsikt om det och tycker att människorna inte bara skiljer sig i fråga 

om graden av motivation (dvs. hur mycket motivation) utan även i motivationens karaktär 

(dvs. vilken typ av motivation). Motivationens karaktär gäller om de underliggande 

attityderna och målen som ger impuls åt olika aktiviteter. Som ett exempel nämner Deci och 

Ryan att en studerande kan vara mycket motiverad i att läsa sina läxor antingen på grund av 

nyfikenhet och interest, eller eftersom han vill tilltala läraren eller föräldrarna. Han kan också 

vara motiverad av att lära sig nya färdigheter, eftersom med hjälp av dem han får ett bra 

betyg och vissa privilegier vid sidan av det. I dessa exempel varierar mängden av motivation 

inte nödvändigtvis men det som absolut har en viss skillnad är motivationens natur eller 

karaktär och fokus. (Deci & Ryan 2000a, 54-55.) 

 

I självbestämmandeteorin gör Deci och Ryan en skillnad mellan olika typer av 

motivationstillstånd som baserar sig på varierande anledningar och mål som finns bakom 

människans beteende. Den grundläggande skillnaden är mellan inre och yttre motivation. Inre 

motivation berättar om att man gör något eftersom det som sådant känns intressant och 

behagligt medan av yttre motivation gör man någonting på grund av någon yttre belöning. I 

den klassiska litteraturen har den yttre motivationen karakteriserats som en naken och 

utarmad form av motivation som är den raka motsatsen till den inre motivationen, men 

självbestämmandeteorin antar ändå att det finns olika typer av yttre motivation, av vilka 

somliga representerar nakna former av motivation och några aktiva, fungerande tillstånd. 

(Deci & Ryan 2000a, 55.)  

 

5.2 Tre inre psykologiska behov 
 

I sin teori om självbestämmandemotivation nämner Deci och Ryan (2000a, 57; 2000b, 68) tre 

inre psykologiska behov: kompetens, autonomi och samhörighetskänsla. Om dessa behov blir 

tillfredsställda blir motivation högre och om de inte blir tillfredsställda blir motivationen och 

välbefinnandet lägre. (Deci & Ryan 2000b, 68; Deci & Ryan 2000c, 227, 252.)  

 

Med den upplevda kompetensen menas människans förtroende för sina egna förmågor. Om 

individen känner sig vara bra i sitt arbete och kunna kontrollera arbetets slutresultat är det 

mycket troligt att hans eller hennes upplevda kompetens i arbetet är hög. Med det andra 
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behovet, den upplevda autonomin, menas i vilken grad den anställda känner sig ha möjlighet 

att kunna påverka sina egna angelägenheter. På arbetsplatsen betyder det t.ex. graden av 

medbestämmanderätt om de frågor som har att göra med individens eget arbete. Motsatsen 

till autonomin är kontrollen, vilket betyder att den anställda inte får fatta beslut om 

någonting. Med det tredje behovet, samhörighetskänslan, menas hur man känner sig höra till 

en grupp, t.ex. till arbetsgemenskapen och i synnerhet till den grupp med vilken man arbetar 

varje dag. Enligt självbestämmandeteorin är människan inte bara en individ utan också 

förbunden till olika grupper som har en stor betydelse för det psykiska välbefinnandet. 

(Jaakkola & Liukkonen 2002a, 142; Jaakkola & Liukkonen 2002b, 116.) 

 

5.3 Sex olika motivationstyper i motivationskontinuum 
 

I början av den kognitiva motivationsundersökningen betraktades den inre och yttre 

motivationen som bipolära dimensioner och man tänkte att människan var antingen yttre eller 

inre motiverad. Numera anses denna uppfattning om motivation vara för begränsad och den 

inre och yttre motivationen betraktas hellre som ett kontinuum. (Jaakkola & Liukkonen 

2002b, 109.)  

 

Deci och Ryan (2000b, 72) gör en skillnad mellan sex olika motivationstillstånd där den 

skiljande huvudfaktorn är graden av autonomin i aktiviteten. Motivationskontinuumet börjar 

med amotivationen där graden av autonomin är låg och slutar med den sanna inre 

motivationen och således med en hög grad av upplevd autonomi. Mellan amotivationen och 

den sanna inre motivationen har Deci och Ryan placerat de andra fyra olika 

motivationstyperna: yttre kontroll, introjicerad kontroll, identifierad kontroll och integrerad 

kontroll (se tabell 1 på s. 17). I den sanna inre motivationen kulminerar känslan av autonomi 

men i alla de övriga typerna av motivationskontinuumet är beteendet på något sätt 

kontrollerat utifrån. (Deci & Ryan 2000b, 72; Jaakkola & Liukkonen 2002b, 109.) 
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Tabell 1 Decis och Ryans självbestämmandeteori (Exempel har jag formulerat) 

 

Motivationsstegen 

Motivationskategorier Orsaker till beteendet och några exempel 

Sann inre motivation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrerad kontroll 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifierad kontroll 
 
 
 
 
Introjicerad kontroll 
 
 
 
 
Yttre kontroll 
 
 
 
 
 
Ej motiverad / amotiverad  

Tillfredsställelsen att veta, att klara av, att 
stimuleras 
”Jag undervisar i svenska därför att jag njuter 
av det. Jag känner mitt arbete som ett kall. 
Jag gläder mig över att få arbeta med andra 
människor. Lönen är inte en så viktig 
motiverande faktor för mig, eftersom det 
viktigaste är de talrika inre belöningarna.” 
 
 
Beteendet symboliserar något som är viktigt i 
ens liv 
”Jag undervisar i svenska därför att jag gillar 
språken i allmänhet. Jag tycker att svenska 
språket är nyttigt och jag gör ofta extra 
arbete. Jag känner mitt arbete som 
svensklärare som en viktig del av min 
personliga identitet. 
 
Resultatet av beteendet anses viktigt för de 
personliga målen 
”Jag undervisar i svenska därför att jag själv 
vill upprätthålla mina språkkunskaper.  
 
Beteendet utförs för en internaliserad 
skuldkänsla 
”Jag undervisar i svenska därför att jag vet 
att lära sig språk är nyttigt för en människa.  
 
Beteendet utförs för att få en belöning eller 
av tvång 
”Jag undervisar i svenska bara därför att jag 
måste förtjäna mitt uppehälle. Jag njuter inte 
speciellt av det. 
 
Man gör inget för man vet att man kommer 
att misslyckas 
”Jag undervisar inte gärna i svenska. Jag gör 
bara det som jag måste göra, aldrig något 
extra. 
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Amotivationen är den svagaste motivationstypen och det betyder att motivationen helt och 

hållet saknas och man känner aktiviteten vara helt kontrollerad utifrån. Amotivationen kan 

uppstå om man inte respekterar sitt arbete, om man inte känner sig vara kompetent att utföra 

sitt arbete eller om man inte tycker att arbetet leder till ett nöjesfullt resultat. På arbetsplatsen 

kan amotivationen komma till synes så att man smiter från sina plikter, är borta från arbetet 

och bara gör det som man måste göra, vilket förstås leder också till dåliga resultat. Följande 

typ i motivationskontinuumet är yttre motivation. En person som är yttre motiverad gör 

någonting bara därför att det finns någon yttre belöning eller något yttre krav. En anställd 

som är yttre motiverad arbetar bara t.ex. för arvodenas och sanktionernas skull eller därför att 

han är rädd för att bli bestraffad. I detta fall är arbetet högt kontrollerat och tillfredsställer inte 

den anställdas behov av autonomi. (Deci & Ryan 2000a, 61; Deci & Ryan 2000b, 72-73; 

Jaakkola & Liukkonen 2002b, 110-111.) 

 

Om den anställda har tillägnat sig de yttre sanktionerna och straffen kan hans motivation 

enligt teorin beskrivas med beteckningen introjicerad kontroll. Då arbetar man för att öka sin 

självkänsla eller självrespekt. Arbetet är inte autonomt utan den anställdas upplevelse om ett 

yttre tvång fungerar som en motivationskälla. Det betyder att den anställda börjar tänka att 

han måste klara sig bra i arbetet för att tilltala sin förman eller att undvika klandren. Om 

identifierad kontroll talas det om man arbetar därför att man uppskattar arbetet och upplever 

det personligen som viktigt. Denna motivationstyp kan betraktas vara i någon grad inre. Den 

är inte helt autonom ändå, eftersom man inte arbetar enbart för sitt eget nöjes skull utan t.ex. 

att man annars skulle lida av skuldkänslor. När man flyttar ännu vidare i 

motivationskontinuumet är den näst sista motivationstypen integrerad kontroll som betyder 

att man upplever arbetet som en viktig del av sin egen personlighet och identitet. Ju mera 

man internaliserar de skäl som man arbetar för desto mer blir också de yttre motiverade 

aktiviteter självdeterminerade. (Deci & Ryan 2000a, 62; Deci & Ryan 2000b, 72-73; 

Jaakkola & Liukkonen 2002b, 112-113.) 

 

Den integrerade formen av motivation har många gemensamma drag med den sanna inre 

motivationen, efttersom de båda kan sägas vara autonoma och det finns inga större konflikter 

sinsemellan. Det som skiljer dessa två typer av motivation är att en person som styrs av 

integrerad kontroll arbetar för något förutsatt yttre värde, även om arbetet uppskattas och görs 

frivilligt av den anställda. Då är arbetet i hög grad autonomt men ännu i en viss bemärkelse 

också kontrollerat utifrån. På arbetsplatsen återspeglas den integrerade kontrollen i en 
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situation där den anställda upplever arbetet som en så viktig del av sig själv att det även 

börjar störa livets andra delområden och då kan man också tala om någon slags 

arbetsnarkomani. (Deci & Ryan 2000a, 62; Deci & Ryan 2000b, 72-73; Jaakkola & 

Liukkonen 2002b 112-113.) 

 

Motivationskontinuumet resulterar i den sanna inre motivationstypen som betyder att man i 

första hand arbetar för själva arbetets skull. Den inre motivationen kan uppstå utifrån glädje 

och positiva emotionella upplevelser som arbetet eller den sociala samhörighetskänslan 

erbjuder. Om man är inre motiverad känner man sig helt autonom i sitt arbete. Deci och Ryan 

(2000, 73) påpekar vidare att den identifierade kontrollen, den integrerade kontrollen samt 

den sanna inre motivationen har kombinerats till en enda enhet i många studier. (Deci & 

Ryan 2000a, 62; Deci & Ryan 2000b,72-73; Jaakkola & Liukkonen 2002b, 113.) 

 

5.4 Den sociala atmosfären  
 

Enligt självbestämmandeteorin börjar motivationsprocessen på arbetsplatsen från den sociala 

atmosfären. Atmosfären kan antingen tillfredsställa eller förhindra människans behov för 

autonomi, kompetens och samhörighetskänsla. Om dessa tre behov blir tillfredsställda blir 

den anställdas självbestämmande positivt, vilket betyder att han arbetar av sin egen fri vilja. 

Detta höjer hans motivation som i sin tur har en positiv inverkan på motivationsföljderna. I 

praktiken betyder det bl.a. att den anställda trivs bättre i sitt arbete, börjar anse arbetet 

viktigare eller satsar på det mera än tidigare. Då är det också naturligt att 

arbetsproduktiviteten växer. Om atmosfären i stället upplevs som negativ är följderna 

motsatta. Atmosfären tillfredsställer inte den anställdas inre behov och självbestämmandet 

blir negativt, vilket leder till yttre eller även obefintlig motivation. Detta leder till att den 

anställda börjar ha ångest på arbetsplatsen och upplever sitt arbete som betydelselöst. På 

grund av de mindre ansträngningarna och förpliktelserna minskar också 

arbetsproduktiviteten. (Deci & Ryan 2000b, 74-76; Jaakkola & Liukkonen 20002b, 117.) 

 

Till sin karaktär är motivationen mycket hierarkisk och när man försöker förklara 

motivationen bör man ta många faktorer i beaktande, eftersom motivationen är en subjektiv, 

föränderlig och kognitiv process. Dessutom ansluter sig motivationen inte bara till 

människans personlighet utan den är också en social företeelse och t.ex. arbetskamraterna är 
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mycket viktiga när det är fråga om arbetsmotivationen. (Deci & Ryan 2000b, 74, 76; 

Jaakkola & Liukkonen 2002f, 124-125.)  

 

6 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 
 

6.1 Undersökningsmetod 
 

För att påminna läsaren om syftet med min undersökning skall jag redogöra för 

svensklärarnas arbetsmotivation och vilka faktorer som påverkar den. Dessutom försöker jag 

ta reda på om svensklärarna har mött negativa attityder till svenskinlärningen hos studenterna 

och om dessa möjligen påverkar lärarnas egen arbetsmotivation. Jag antar ändå att många 

elever ställer sig positivt till svenska språket och den svenskspråkiga kulturen och jag 

försöker förklara vilken betydelse detta har i lärararbetet.  

 

I en undersökning måste man för det första avgränsa undersökningsproblemet och för det 

andra avgöra hurdant material som man skall samla in. En lämplig undersökningsmetod ska 

också väljas. När man bestämmer sig för vilken metod som man ska använda i 

undersökningen, måste man tänka på problemet och målet för undersökningen. Traditionellt 

görs en skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa metoder (dvs. mjuka och hårda metoder). 

Kvantitativa metoder beskrivs med t.ex. ord som hård, stel, objektiv, deduktiv och 

allmängiltig medan orden för kvalitativa undersökningar är mjuka, flexibla, subjektiva, 

induktiva, relativistiska osv. (Hirsjärvi et al. 1997, 123-127). 

 

Om man vill få information om människans inre tankar och om man vill att 

försökspersonernas egna synpunkter och egen röst kommer fram i undersökningen används 

kvalitativa metoder. I en kvalitativ undersökning försöker man få en helhetsbild om 

undersökningsobjektet och man har ett begränsat antal undersökningsobjekt som man 

försöker analysera så pass djupgående som möjligt. En kvalitativ undersökning kan också 

kallas för fallstudie. Detta betyder alltså en undersökning av en specifik företeelse som kan 

t.ex. vara ett program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp.  

En av de vanligaste metoderna i en kvalitativ undersökning är den så kallade temaintervjuer 

(Eskola & Suoranta, 1996, 13; Hirsjärvi & Hurme 2001, 28; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

1997, 111, 152-155; Merriam 1994, 24.) 
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I denna kvalitativa undersökning samlades in materialet med hjälp av temaintervjuer. 

Temaintervjun är en av de populäraste metoderna i kvalitativa undersökningar eftersom den 

är en ganska flexibel undersökningsmetod som lämpar sig till många olika utgångspunkter 

och syften. Men man måste ändå hålla i minnet att det i en kvalitativ undersökning lämnas 

utrymme för flera tolkningar av resultaten och resultaten inte kan så lätt generaliseras. 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 14, 34.)  

 

En forskare som samlar in sitt material med hjälp av temaintervjuer har för uppgift att 

förmedla en bild av intervjupersonernas tankar, uppfattningar, upplevelser och känslor. 

Intervjun går vidare så att forskaren ställer frågor som behandlar vissa centrala ämnen som 

han har bestämt sig för redan i förhand. Temaintervjun kallas för en halvstrukturerad metod 

eftersom temaområdena är desamma för alla intervjupersoner och forskaren försäkrar sig att 

de alla blir behandlade.  Forskaren kan använda en intervjustomme som hjälp men själva 

intervjusituationen är ändå så pass fri att forskaren kan variera frågornas ordning och 

dessutom ställa tilläggsfrågor om det känns nödvändigt. Man har ju också möjligheten att 

förklara oklara frågor. (Eskola & Vastamäki 2001, 26-27; Hirsjärvi & Hurme 2001, 47-48.) 

På grund av temaintervjuns flexibilitet bestämde jag mig för att använda den här metoden i 

min undersökning eftersom jag ville ta reda på intervjupersonernas tankar och känslor mera 

djupgående. 

 

6.2 Intervjupersoner och –situationer 
 

I en temaintervju handlar det om någon slags diskussion. Den skiljer sig ändå från en vanlig 

diskussionssituation på det viset att den inleds av intervjuarens initiativ och ofta också går 

vidare på hans villkor eller åtminstone under hans ledning. Dessutom syftar intervjuaren på 

att skaffa information som hör ihop med forskningen och därför är situationen också på något 

sätt förledd. (Eskola & Vastamäki 2001, 24.) 

 

I denna kvalitativa undersökning intervjuades åtta kvinnliga svensklärare, av vilka fyra 

undervisar på högstadiet och fyra i gymnasiet. Lärarna kommer från mellersta Finland, södra 

Finland och västra Finland. Valet av intervjuplats är viktigt med tanke på intervjuns 

framgång eftersom det handlar om en interaktionssituation som påverkas av många sociala 
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faktorer. Det lönar sig inte att intervjua på en plats som är för formell eller officiell och där 

intervjupersonen kan känna sig osäker. Möjligheten att intervjun lyckas är större om den sker 

i intervjupersonens eget hem eftersom platsen är känd och säker för honom. (Eskola & 

Vastamäki 2001, 27-28.) Därför bestämde jag mig för att intervjua lärarna en åt gången i 

deras eget hem eller på deras arbetsplatser. Intervjuspråket var finska eftersom jag ville göra 

situationen så naturlig som möjligt och det är vanligen lättare att tala om känslor och sådana 

saker på sitt eget modersmål. Intervjuerna tog ungefär 55 till 75 minuter och i allmänhet var 

situationerna avspända och det fanns inga större störande faktorer. Intervjufrågorna finns som 

bilaga på sidan 86.     

 

6.3 Genomgång av material och analys  

 

Materialet som har samlats in genom temaintervjun är vanligtvis rikligt, vilket gör analysen 

till en intressant men också arbetsam uppgift (Hirsjärvi & Hurme 2001, 135.) Eftersom 

intervjuerna inspelades bestämde jag mig för att först lyssna på kassetterna och transkribera 

dem, dvs. jag överförde innehållet från tal till skrift. Jag transkriberade innehållet inte 

ordagrant utan jag koncentrerade mig bara på innehållet. I ett par av kassetterna var ljudnivån 

inte så bra och därför var jag tvungen att utelämna några bitar av intervjuerna.  

 

Jag presenterar intervjumaterialet ungefär i samma helheter som jag också hade i min 

intervjustomme. I detta material försökte jag hitta svar på mina forskningsfrågor men också 

ta reda på om det fanns några likheter eller olikheter mellan lärarnas svar. För att inte avslöja 

intervjupersonernas identitet hänvisar jag till dem med nya namn. När jag i följande kapitel 

presenterar resultaten använder jag följande namn (antalet år som lärare och 

undervisningsämnena anges också inom parenteserna): 

 

Anna-Lena  (8 år, svenska och tyska på högstadiet i mellersta Finland)        

Ida-Maria  (4 år, svenska och tyska i gymnasiet i mellersta Finland)        

Kajsa  (4 år, engelska, svenska och tyska i gymnasiet i mellersta             

                       Finland) 

                    Lisa  (4 år, svenska och engelska på högstadiet i mellersta Finland) 

                    Maria  (4 år, svenska och tyska på högstadiet i södra Finland)                                    

Marit  (17 år, svenska i gymnasiet i mellersta Finland) 
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                    Paulina  (10 år, svenska och franska i gymnasiet i mellersta Finland) 

                    Tina  (drygt 16 år, svenska och tyska på högstadiet i västra Finland) 

 

7 YRKESVAL OCH LÄRARARBETET I ALLMÄNHET 
 

7.1 Lärararbetet som ett kall 

 

Nästan alla intervjuade hade lärt sig svenska i skolan från och med tretton års ålder. Det var 

bara Marit som sade att hennes far är (eller var) helt svenskspråkig. Med honom hade hon 

pratat bara på svenska ända till sju års ålder. Hon säger så här: 

 
1a.  No mulla on semmonen tausta, että mun isäni oli ihan ruotsalainen, ummikko, että hänen 

kanssaan puhuin vaan ruotsia siinä lapsena. Mutta sitten hän kuoli, kun mä olin seitsemän, niin 
mä niinku unohdin sen ruotsin kielen. Mutta sitten se jotenkin, kun sen oli kerran, niin se oli, sillai 
tuli aika helposti takasin. Et sitte oon jo hyvin varhasessa vaiheessa, tuota yläasteella, päättänyt, 
että mä rupean ruotsin kielen opettajaks. Och på den vägen är jag…vois sanoa… (Marit) 
 

1b.  Jag har en sådan bakgrund att min pappa var svensk, enspråkig, och med honom talade jag bara 
svenska när jag var ung. Men sedan dog han, när jag var sju år gammal, och så glömde jag 
svenska språket. Men sedan på något sätt, eftersom jag hade en gång lärt mig det, så det kom 
tillbaka ganska lätt. Och så har jag redan i ett tidigt skede, på högstadiet, bestämt mig för att jag 
vill bli lärare. Och på den vägen är jag…kan man säga… (Marit) 

 

Också Kajsa säger att hon har lärt sig svenska från fyra-fem års ålder eftersom hon har 

släktingar i Sverige (betyder alltså i detta fall inte heller formell undervisning). Då hade hon 

lärt sig ett par ord och några fraser. 

 

Jag frågade också varför de intervjuade lärarna hade valt att utbilda sig till svensklärare eller 

överhuvudtaget lärare i främmande språk. I allmänhet kan det visserligen vara så, som Tina 

uttrycker det till slut, att man bara helt enkelt drivs in i något arbete.  

 
2a. …mua kiinnosti kielet. Ja sitten, yhteensattumien summa, niin mä olin jo ite lukioaikana 

kesätöissä Ruotsissa hyvin paljon…ja siinä jo se tuli niin helpoksi se kieli…ja mulla oli vankka 
pohja sieltä yläasteelta. Mut se oli mun mielestä niinku punanen lanka…mä muistan sen oman 
opettajan ja hänen tyylinsä ja semmosen taitonsa ja tota…eikä me puhuttu mitään semmosta, että 
lähtisinkö kenties ruotsia opiskelemaan vaan se tuli sitten myöhemmin. Ja kyllä oon antanut 
hänelle positiivista palautetta myöhemmin…että hänen ansiostaan se on oikeastaan sitte loppujen 
lopuksi tapahtunut. Se on vähän niin, että sitä jokainen tavallaan ajautuu siihen johonkin tiettyyn 
ammattiin. (Tina)  
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2b. …jag var intresserad av språk. Och sen, som en summa av tillfälligheter, sommarjobbade jag 
redan på högstietiderna ganska mycket i Sverige…och språket blev ganska lätt…plus jag hade en 
stark bakgrund från högstadiet. Men jag tycker att det som var det röda trådet var…jag minns min 
egna lärare och hennes undervisningsstil och…vi diskuterade aldrig om att jag skulle studera mig 
svenska. Det var något som jag fann senare. Men jag har sagt henne att i sista fall var det hon som 
fick mig attstudera svenska och bli en svensklärare. Det är ju kanske så att man bara trivs in i 
något arbete. (Tina) 

 

Men om man sammanfattar svaren är de viktigaste orsakerna att man i allmänhet är 

intresserad av främmande språk och att man vill arbeta med människor, särskilt med unga 

människor. Ida-Maria påpekar vidare att hon har släktingar som är lärare och hon hade hört 

om deras positiva erfarenheter och att det finns många goda sidor i lärararbetet. Bland de 

viktigaste sidorna nämndes också att svenska språket alltid har varit relativt lätt för dem. 

Dessutom tycker Kajsa att om man vill bli lärare i främmande språk är svenska språket också 

ett naturligt val bland andra språk.  

 

Paulina och Lisa var däremot den åsikten att de inte ville bli lärare utan den viktigaste 

orsaken för de ville bara ha något konkret yrke för att kunna få arbete efter studierna. I 

Paulinas och Lisas svar kommer det klart fram att de flesta lärare hamnar i detta arbete för de 

stabila inkomsternas skull (se avsnitt 2.1). Paulinas mor är också språklärare och redan som 

liten hade hon sett den stora arbetsmängden i detta arbete och då hade hon tänkt att hon inte 

är så dum att hon ska bli språklärare. Men det gick annorlunda än hon hade tänkt och nu 

säger hon att hon trivs i sitt arbete som språklärare. När jag frågade Paulina och Lisa varför 

de ville utbilda sig till lärare svarade de på följande sätt:  

 
3a. Emmä halunnutkaan. Mulla oli kaikkia muita suunnitelmia, mut sit ku opiskeli kieliä…se on se 

perinteinen tarina varmaan monen kohalla, että kun opiskeli kieliä…ja tota… Sitten mä sain 
tyttären, sillon ihan loppuaikoina ja mä aattelin, että mun täytyy hankkia joku ammatti. Ja mä 
ajattelin, et mä voin mennä siihen opettajankoulutukseen, ja menin, ja sen harjotteluvuoden 
aikana tykästyin tähän ammattiin ihan hirveästi. (Paulina) 
 

3b. Jag ville inte bli lärare. Jag hade alla slags andra planer, men om man studerar språk…det är den 
traditionella berättelsen hos många som studerar språk… Alltså jag fick en dotter, I slutet av 
studierna och jag tänkte att jag måste ha något slags yrke. Och så tänkte jag att jag kan gå in I den 
där lärarutbildningen, och så gick jag…och efter det där året tyckte jag väldigt mycket om 
lärararbetet. (Paulina) 
 

4a. En mä halunnut, et se meni silleen vähän pakon myötä. Että kun tuli se tietty vaihe, että jotain 
pitäis päättää…että mitähän sitä jatkaa…että kokoaako jonkun hyödyttömän humanistisen 
tutkinnon…vai pitäiskö siihen nyt sitten ottaa…että päämäärättömästi ajautu. Että silleen siis 
ajauduin, silleen siis vähän väkipakolla ajauduin…silleen niinku vähän puoliksi vahingossa. Kun 
ei oikeen mitään muutakaan keksinyt. (Lisa)  
 

4b. Jag ville inte. Det var något som ett tvång. Alltså när man kommer till en viss punkt i sina studier 
och måste bestämma sig om att ha en onödig humanistisk examen…eller om man borde studera 
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något annat… Alltså utan att något mål har jag hamnat in i att arbeta som lärare. Det var som ett 
havt misstag. När jag inte kunde tänka mig något annat. (Lisa) 

 

Den centrala frågan som jag ville ta reda på var om dessa lärare känner sitt nuvarande jobb 

som ett kall. De flesta, alltså Marit, Ida-Maria, Maria, Kajsa och Tina, gav ett jakande svar. 

Enligt Deci och Ryan berättar detta om inre motivation (se tabell 1 på s. 21). 

 
5a. Tuota, opettajan työ on aina kutsumusammatti. Että jos ei viihdy nuorten ja lasten kanssa, niin oli 

oikeastaan mikä opetettava asia tahansa, niin sillon se ei onnistu. (Tina) 
 

5b. Alltså, lärararbetet är alltid ett kall, att om man inte trivs bland ungdomar och barn, så var 
undervisningsämnet vad som helst, så går det inte. (Tina) 
 

6a. Kyllä. Kyllä mä…mun on vaikea kuvitella, että mitä muuta työtä mä tekisin. Ehkä se olis jotain 
taiteellista, jotain sellasta luovaa, semmonen on lähellä myöskin niinku sydäntä. Mutta en mä oo 
kyllä katunut sitä. Joskus kyllä tulee mieleen, että oisko sittenkin pitänyt ruveta englannin 
opettajaks, ku tää pakkoruotsi ja kaikki tälleen on ruvennut…että tuntuu, että pitää anteeks 
pyydellä välillä omaa ammattiaan. (Marit) 
 

6b. Ja. Ja…jag har det svårt att tänka mig vilket annat arbete jag kunde utförda mig. Kanske det 
skulle vara något kreativt, eftersom det är också nära mitt hjärta. Men jag har aldrig vägrat mig. 
Ibland tänker jag nog om jag skulle ha blivit engelsklärare, på grund av debatterna om 
tvångssvenskan och sådant…alltså ibland känns det att man måste be om ursäkt av att vara 
svensklärare. (Marit) 
 

7a. No kyllä mä aika pitkälti tunnen, että kyllä mä tykkään tästä tosi paljon. Ja on…totta kai jokainen 
varmasti joskus miettii, että oisko joku muu ammatti, missä ois vielä enemmän omillaan. Mutta 
enpä oo vielä keksinyt. Kyllä mä tykkään, tää on hirveän monipuolista ja vaihtelevaa, toki 
raskastakin, mutta mikäpä työ ei nykyään olisi. (Ida-Maria) 
 

7b.  Alltså i hög grad känner jag så. Jag tycker mycket om mitt arbete. Förstås tänker alla om något 
annat arbete skulle vara även lämpligare för sig, men det har åtminstone jag inte uppfunnit. Jag 
tycker om mitt arbete…det är mångsidigt och växlande. Ibland kan det också vara hårt, men vilket 
arbete skulle inte vara i dag… (Ida-Maria)  
 

8a. …ja mä muistan jo ihan ala-asteelta, et se on ollu mulla haaveena. Jossain välissä se vaihtu, et mä 
haluun toimittajaks, mut sit se oli jo taas niinku lukiossa, et mä haluun opettajaks…Kyllä. Kyllä 
mä sanon, että vielä tällä hetkellä mä niin tykkään. (Maria) 
 

8b. …och jag minns redan på lögstadiet att det har varit mitt drömarbete. Någon gång ändrades det 
och jag ville bli journalist. I gymnasaiet var det igen detsamma…alltså att jag ville bli lärare. Ja. 
Ja, det tycker jag, åtminstone nu. (Maria) 
 

9a. On tää varmastikin kutsumusammatti, että ei tätä kukaan varmastikaan tekis sen takia, että 
palkkaus on niin hyvä tai muuta. Että pitää niinku haluta opettajaks, jos niinku opettajaks ryhtyy. 
(Kajsa) 
 

9b. Jag tror att det visst är ett kall. Ingen skulle arbeta som lärare, eftersom lönen är så bra eller något 
sådant. Alltså jag tycker att man verkligen måste vilja arbeta som lärare om man utbildar sig till 
lärare. (Kajsa)  

 

Anna-Lena och Lisa tycker däremot att lärararbetet inte kan vara ett kall. 
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10a. Mä oon pienestä lähtien…kun muut leikki kauppaleikkiä…ni mä halusin olla saksan opettaja. 
Mulla on sukulaisia Saksassa, ni mä halusin aina leikkiä Saksa-koulua - - Et se on aina ollut 
selvää, et musta tulee joku kieli-ihminen. Mutta en ollenkaan ollut varma, että mä opettajaks, ku 
musta tuntu aina, että mä olin aika ujo. - - Että en mä toisaalta ymmärrä, että miten mä oon tullut 
opettajaks. - - (kutsumusammatti?) Ei missään nimessä. Vaikka se kyllä vähän siltä vaikuttaa 
nykysin, kun miettii meijän palkkoja ja muita. Et kun aatteli, et ennen oli sellasia niin sanottuja 
hyviä ammatteja, niin oli joku lääkäri, juristi, opettaja, pappi, poliisi…niin kyllä siitä joku on 
pudonnut pois kyydistä…ja se on opettaja, varmasti. Siinä mielessä varmasti vois sanoa, että tää 
on niinku kutsumusammatti, mutta en mää niinkun sanos…en…en… (Anna-Lena) 
 

10b. Redan som liten…när alla andra ville leka handelslek…så ville jag vara tysklärare. Jag har 
släktingar i Tyskland och så ville jag alltid leka tyskskolan… - - Alltså det har ju alltid varit klart 
att jag vill arbeta med språkj. Men jag var inte alls säker om att jag skulle bli lärare eftersom jag 
är så blyg…. - -  På något sätt förstår jag inte hur har blivit lärare. - -  (lärararbetet – ett kall?) Nej. 
Någonsin. Även om det verkar vara så i dag om man tänker på lärarnas lön eller sådant. Om man 
tänker på några arbeten som brukade vara bra liksom läkare, jurist, lärare, vikarie, polis osv., är 
det ju läraren som inte mer har hoppats in. I detta sinn kan man ju säga att det är ett kall, men jag 
skulle inte säga så…nej…nej… (Anna-Lena)   
 

11a. En. En tunne. Että ei oo ainakaan mun kutsumusammatti. Että tehdään nyt, kun jotakin työtä pitää 
tehdä. (Lisa) 
 

11b. Nej. Det tror jag ite. Lärararbetet är åtminstone inte mitt kallelse. Jag arbetar som lärare, eftersom 
man måste utgöra något arbete. (Lisa) 

 

Paulina gav ett svar som kan tolkas ligga mittemellan. Hon sade att hon inte ville bli lärare, 

men i slutet av studierna tänkte hon att det skulle vara bra att ha ett yrke och beslöt sig för att 

gå i lärarutbildningen. Det året var en positiv upplevelse för henne och hon tycker väldigt 

mycket om sitt arbete.  Men när jag frågade om hon känner att lärararbetet är ett kall för 

henne sade hon så här:  

 
12a. No en ehkä just sillä lailla kutsumusammatissa, ku mä olin kaavaillut jotain ihan muuta. Mutta 

sanotaan, että kyllä mä oon hirveästi tykännyt, että en oo päivääkään katunut valintaani. Että sillä 
lailla tää on ehkä kuitenkin sopinut mulle. Mutta kutsumusammatti…mä en nää, että opettajan työ 
vois olla kutsumusammatti. Hoitotyössä olevalle tai lähetystyössä olevalle…tai joku tämmönen 
vois olla kutsumusammatti. Mutta opettajan työ, mä nään tän eri lailla. Se on kauhean 
subjektiivinen asia. (Paulina) 
 

12b. Jag tycker nog att lärararbetet inte direkt är ett kall för mig, eftersom jag hade tänkt mig något helt 
annat först. Men jag säger, att jag har tyckt om detta arbete väldigt mycket och en enda dag har 
jag inte ångrat mitt val. På så sätt har det här arbetet passat mig bra. Men ett kall…jag tycker inte 
att lärararbetet kunde vara ett kall. Jag tror att arbetet kan vara ett kall för någon som arbetar inom 
vårdsbranschen eller för någon missionär. Men lärararbetet, det ser jag på ett annat sätt. Det är ju 
en jätte subjektiv sak. (Paulina) 

 
 

Enligt de intervjuade lärarnas svar verkar arbetet vara ett kall men en annan viktig sak för att 

bli lärare är att kunna få något arbete efter studierna och på så sätt att ha stabila inkomster. 

Om man granskar svaren i enlighet med Decis och Ryans motivationshierarki (se tabell 1 på 

s. 21) kan man finna olika typer av motivationstillstånd bland lärarna. Liksom det tidigare har 
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kommit fram finns det ganska många lärare som tycker att arbetet är ett kall för dem, vilket 

berättar om att de är högt inre motiverade. En sak som många lärare lyfter upp är att de tycker 

om språk i allmänhet som kan berätta både om den intgrerade och den identifierade 

kontrollen (tabell 1 på s. 21). Det tycks vara så att lärarnas yrkesval baserar sig mer på de inre 

faktorerna men det kommer ju också fram att de också är realistiska till sin natur och därför 

måste de och tänke på att kunna försörja sig.    

 

7.2 Språklärares arbete i dag 

 

7.2.1 Positiva sidor i arbetet 
 

Först och främst ville jag veta hur lärarna upplever sitt arbete överhuvudtaget och vilka är de 

bästa och de värsta sidorna i detta arbete. Alla de åtta lärarna tycker att deras erfarenheter i 

detta arbete hittills har varit rätt så positiva.  

 
13a. Mun mielestä ne on ollu ihan positiivisia. (Maria) 

 
13b. Jag tycker att de har varit positiva. (Maria) 

 
14a. Itse asiassa oikeen positiivisia…kuitenkin. (Paulina) 

 
14b.  I själva fall…mycket positiva…i alla fall. (Paulina) 

 
15a. Ei se nyt välttämättä huono homma oo…että ihan hyvä raha kuitenkin ja näin. Ei se nyt hirveän 

negatiivinen kuva oo…että ois voinut olla pahempikin… (Lisa) 
 

15b. Alltså det är ju inte ett något dåligt arbete…en bra lön i alla fall. Alltså inte en så negativ 
bild…kunde ha varit även värre… (Lisa) 
 

16a. Hyviä. Mä tykkään hirveästi tästä työstä. Mä en varmaan vaihtais tätä mihinkään. (Anna-Lena)  
 

16b. Bra. Jag tycker väldigt mycket om det här arbetet. Jag skulle inte byta det med något annat. 
(Anna-Lena) 

 

När jag frågade vilka är de bästa sidorna i språklärares arbete kom det fram i alla intervjuer 

att lärarna tycker om att arbeta med människor och att man har en ganska stor frihet i detta 

arbete. Att man gläder sig över att få arbeta med andra människor berättar om sann inre 

motivation (tabell 1 på s. 21). En annan viktig sak är att de ser att eleverna lär sig någonting 

hela tiden, vilket i sin tur berättar om att det är viktigt att behovet för kompetens blir 

tillfredsställt (se de tre inre psykologiska behoven i kapitel 5.2 på s. 21). Kajsa påpekar vidare 

att det också är viktigt för henne att få använda främmande språk i arbetet eftersom hon 
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tycker att det var en av de viktigaste sakerna när hon valde detta yrke. Kajsas svar hänvisar 

således ganska starkt till den integrerade kontrollen (tabell 1 på s. 21).   

 
17a. Se minkä takia mä ryhdyin opettajaks on, että saa olla niitten vieraitten kielten kanssa 

tekemisissä. Ja että ku saa olla ihmisten kanssa tekemisissä, ni siinä se vuorovaikutus on varmaan 
niinku kaikkein parasta, mitä mä voin saada siitä työstä itselleni. (Kajsa) 
 

17b. Varför jag ville bli lärare var att jag kan använda främmande språk i mitt arbete. Och att jag kan 
vara i kontakt med andra människor…det är kanske den här interaktionen som är det bästa som 
jag kan få mig från detta arbete. (Kajsa) 

 
18a. Se yhteinen touhuaminen…luokkaretkirahojen kerääminen…voi, voi…siinä on niin paljon hyvää. 

Et se on semmonen…yleensä nuorten kanssa oleminen, niin se on semmonen mikä antaa paljon 
semmosta energiaa… (Tina) 
 

18b. De gemensamma aktiviteter…att spara pengar till en klassresa…oj då…det finns så mycket gott i 
detta arbete.  Det är sådant…att bara vara tillsammans med de unga, det är något som ger så 
mycket energi… (Tina) 

 
19a. Se, että näkee, että ne oppilaat oppii… Mä aina sanon niille oppilaille, että minun yks palkka on 

se, että mitä te opitte. Mulle ei niinku pelkästään riitä se, että se raha kilahtaa tilille vaan mä 
haluan nähä, että ne oppilaat oppii…ja se on musta ihan mieletöntä, että ne innostuu. (Anna-Lena) 
 

19b. Det att man ser att eleverna lär sig… Jag säger alltid till eleverna att en del av min lön är att ni lär 
er något. Det räcker inte till mig att jag får pengar utan jag vill se att mina elever lär sig 
någonting. Och det är ju något vansinnigt att de blir entuasiatiska av något… (Anna-Lena) 

 
20a. Se että on tota vapaus kuitenkin itte päättää niistä tekemisistään…että ei siellä oo tosiaan kukaan 

vahtimassa. Ja saa itte päättä sen, mitä siellä tunneilla tekee, miten sen tekee ja mitä niillä 
teettää…se on mun mielestä siinä se paras. (Lisa) 
 

20b. Att jag kan själv besluta om vad jag gör…och det finns inte någon som kontrollerar mig hela 
tiden. Att jag själv kan besluta mig vad jag vill att eleverna ska göra på lektionerna…det är det 
bästa i detta arbete. (Lisa) 

 
21a. No se että saa itsenäisesti tehdä työtä. Tää on itsenäistä…se itsenäisyys…ja se, että saa niinku olla 

ihmisten kanssa tekemisissä. En mä mikään tutkijatyyppi ole…sen mä huomasin graduvaiheessa. 
(Marit) 
 

21b. Att jag kan arbeta självständigt. Detta arbete är självständigt…denna självständigheten och att 
man får vara i kontakt med andra människor. Jag är inte någon typ som skulle vara intresserad av 
undersökningar…det märkte jag redan när jag skrev min pro gradu avhandling. (Marit) 

 
22a. Niitä on paljon, mutta kyllä mä sanoisin ensimmäisenä, että se oppilaitten kanssa 

työskentely…että kyllä se vuorovaikutus niitten oppilaitten kanssa on kuitenkin ehkä se paras. Ja 
sitten tietenkin laajemmalti hyvät työkaverit…työyhteisö vaikuttaa totta kai hyvin paljon siihen 
omaan jaksamiseen. (Paulina) 
 

22b. Det finns så mycket, men som det första skulle jag säga att få arbeta med eleverna. Alltså 
interaktionen med eleverna är det bästa. Och på ett vidare perspektiv…goda arbetskamraterna. En 
god arbetsgemenskap har mycket att göra med det egna orkandet. (Paulina) 

 

I svensklärares arbete tycks det också vara en stor belöning för lärarna själva om de kan 

förändra inställningen till svenska språket hos eleverna till lite mer positiv. Den här saken 
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tycks vara mycket viktig för svensklärarna vid sidan av att eleverna lär sig någonting. De 

båda sakerna berättar om lärarnas behov av att känna sig kompetenta i arbetet (se kapitel 5.2).   

 
23a. Ja sit justiin ne on sellasia omia helmihetkiä…et on ollut joku semmonen, joka ei oo oikeen ollut 

kiinnostunut ja nyt sitten se tsemppaakin ja onnistuu…tai joku saa kirjotukset läpi..semmosia, et 
joku lähteekin tekee töitä ja sitten onneks saa siitä sen palkinnon. (Paulina) 
 

23b. Och de som är just sådana pärlmoment…att det har varit en elev som inte är intresserad av 
svenska och nu vill han tsempa sig även har framgång….eller att någon elev klrar sig i 
studentskrivningar. Att någon arbetar och lyckligtvis får en lön för det. (Paulina) 
 

24a. Kun esimerkiks ruotsin tunnilla sä saat niiltä oppilailta sen pakkoruotsiasenteen pois, ni se on siis 
niin älytön palkinto  opettajalle itselleen. Et mä aina korostan sitä, että kyllä se opettaja pystyy 
vaikuttamaan aika paljon siihen opetukseen ja siis niihin oppilaitten asennevammoihin. (Anna-
Lena) 
 

24b. Allltså på svensklektionerna…att du kan förändra elevernas negativa inställning till svenska 
språket till en lite mer positiv…är en så stor belöning till läraren själv. Jag framhäver det alltid att 
läraren kan ju påverka väldigt mycket sin undervisning och elevernas inställningsproblem. (Anna-
Lena) 

 

Alla de åtta lärarna tycker att arbetet som språklärare är mångsidigt, vilket de upplever som 

en motiverande faktor. Kajsa påpekar att redan eleverna gör arbetet mångsidigt, eftersom det 

finns så många olika personligheter bland dem. I hennes svar kommer ändå den störande 

brådskan fram.  

 
25a. Tunnit ei välttämättä oo tarpeeks monipuolisia…että jos niinku aattelee, että mitä niinku 

opiskelijat saa käteen siitä tosiaan, koska se aikataulu on niin tiukka, mutta työ niinku kaiken 
kaikkiaan on… Ne opiskelijat tekee siitä jo monipuolisen. Ja just ku on niin laidasta laitaan 
opiskelijoita, niin se jo tekee monipuolisen siitä työstä. Että pitää osata miettiä niinku siitä 
heikoimmasta sinne taitavimpaan…ja kaikkea mahollista sillä välillä. (Kajsa) 
 

25b. Lektionerna är inte så mångsidiga. Alltså om man tänker på det som eleverna får sig av dem. 
Tidtabellen är så hård… Men eleverna i sig själva redan gör arbetet mycket mångsidigt. Alltså 
eftersom det finns så många slags elever, vilket enbart gör detta arbete mågsidigt. Att man måste 
kunna tänka på elever från de sämsta till de som är de skickligaste…och allt möjligt mellan det. 
(Kajsa)  

 

Denna brådska kan också ses i andra undersökningar som har gjorts bland lärarna i Finland 

(se t.ex. Luukkainens undersökning i kapitel 2.2). Även om arbetet som lärare är ganska 

hektiskt tycker Kajsa och Maria att arbetet som lärare också är mycket omväxlande, vilket 

tycks ha en stor positiv inverkan på deras arbetsmotivation. 

  
26a. …kun se on niin vaihtelevaa päivästä toiseen…että ei niinku tavallaan jumiudu paikalleen ja 

kalkkiinnu niinku tähän…ja tuu ikälopuksi niin helposti. (Kajsa) 
 

26b. …eftersom det är så varierande från en dag till en annan. Att man inte stannar sig I ett strälle och 
blir alt…så lätt. (Kajsa) 
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27a. No jokainen päivä on erilainen…ja niinku ykskään päivä ei oo samanlainen..ei niin voi sanoa. 

(Maria) 
 

27b. Alltså varje dag är olik. Det finns inte två likadana dagar i detta arbete…så kan man inte säga.  
(Maria) 

 

Ida-Maria som också bara för några år sedan har börjat arbeta som svensklärare framhäver att 

det är extra viktigt för en ung lärare att arbetskamraterna alltid ger sitt stöd när det bara 

behövs. Hon upplever att hon verkligen har haft tur eftersom hon har sådana arbetskamrater 

som alltid är redo att hjälpa sina kolleger. 

 
28a. Ja sitten meijän koulussa on ollut semmonen ihana tosi vahva aineryhmätyöskentely…et on 

kollegoita, joilta voi aina kysyä, et jos tulee semmonen tilanne. Et semmonen niinku ammatillinen 
tuki on kuitenkin aina niinku koko ajan läsnä…siinä sitten tosi vieressä, jos sitä tarttee. (Ida-
Maria) 
 

28b. Och i vår skola har vi haft ett starkt samarbete mellan olika ämnesgrupper.  Alltså det finns 
kolleger som man kan fråga om olika saker om det blir en sådan situation. Alltså det finns ett så 
kallat kollegialt stöd bredvid hela tiden…om man bara behöver något sådant. (Ida-Maria) 

 

Även lärarutbildningen har kritiserats många gånger och det verkliga arbetslivet kan vara 

liksom en shock för unga lärare (se avsnitt 2.4). Det kommer fram också i Ida-Marias svar 

och därför verkar det också vara extra viktigt för henne att ha sådana kolleger som är mycket 

samarbetsvilliga. Även om hon kan känna sig lite inkompetent i början har hon en stark 

känsla av samhörighet, vilket kanske kompenserar det andra psykologiska behovet i detta 

skede. I allmänhet verkar Ida-Maria ha en ganska hög arbetsmotivation. 

 

7.2.2 Negativa sidor i arbetet 
 

När jag frågade vilka de negativa sidorna är i lärararbetet sade Anna-Lena att lönen är för låg.  

 
29a. Negatiivisia puolia…työssä… No sanotaan nyt, että se palkka. Must meillä on hirveen huono 

palkka verrattuna siihen, mitä me tehään… (Anna-Lena) 
 

29b. Negativa sidor…i detta arbete…alltså man kan ju säga att det är lönen. Jag tycker att vi har en 
väldigt dålig lön i jämförelse vad vi gör… (Anna-Lena) 

 

Bland de andra negativa sidorna nämnde lärarna att arbetsmängden speciellt i gymnasiet är 

ganska stor. I synnerhet upplever unga lärare att de första åren är mycket krävande eftersom 

allt är nytt och man måste lära sig allt från början och det kollegiala stödet tycks vara av 

mycket stor betydelse då. För unga lärare är det egentligen en central faktor som höjer 
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arbetsmotivation, vilket kom fram i Ida-Marias svar redan tidigare. Den stora arbetsmängden 

kommer fram också i Marias svar när hon säger att för henne och troligen för nästan alla unga 

lärare de två första åren är de arbetsammaste. Ändå tycker hon väldigt mycket om sitt arbete 

och säger att hon inte kan nämna några andra nackdelar i arbetet. Även Anna-Lena medger 

att hon verkligen tycker synd om unga lärare för de måste jobba så hårt. 

 
30a. Mä tykkään tällä hetkellä hirveästi. Mä en osaa sanoa negatiivisia puolia, mutta negatiiviset on 

varmaan, et miten alussa se on tosi raskasta. Vaik mulki oli ekana vuonna kakskyt tuntia 
keskimäärin viikossa, ni se se on tosi raskasta ku täytyy tutustua kaikkiin oppilaisiin ja mulkin on 
yli sata oppilasta. Ja sit materiaali ei ollu tuttua…kaikki sait tehä alusta lähtien ite. Et nyt niinku 
osaa jo luoda ne koulun ja vapaa-ajan rajat. Et kyl mä sanon, et se on se väsymys parina ekana 
vuotena ja että ei paljon aikaa muuhun ole. (Maria) 
 

30b. Just nu tycker jag väldigt mycket om mitt arbete. Jag kan inte säga vilka är de negativa sidorna 
men jag skulle säga att det var mycket hårt som ung lärare. Även om jag hade i genomsnitt tjugo 
timmar i veckan så var det mycket hårt, eftersom jag måste bli bekant med alla elever och jag har 
ju över hundra elever tillsammans. Och så var materialet inte bekant…jag måste göra allt från 
början själv. Nu vet jag redan när det är arbetstid och när det är fritid. Jag säger ju att i de första 
åren har man knappast tid åt annat liv än lärararbetet. (Maria) 
 

31a. Aika rankkaa…siis täähän on ihan hirveen rankkaa työtä. Että kun sä tuut tänne aamulla, niin ei 
sulla oo kalvot ja kaikki valmiina. Että oikeen säälittää nuoret opettajat, koska kaks kolme 
ensimmäistä vuotta menee ihan siinä, että haluaa parantaa maailmaa, haluaa olla maailman paras 
opettaja. Et se raja siinä, et mikä on koti ja mikä on koulu… (Anna-Lena) 
 

31b. Ganska hårt…alltså det här är ju mycket hårt arbete. När du kommer hit till arbetsplatsen på 
morgonen, så har du inga transparanger färdiga här. Jag även tycker synd om unga lärare som 
under de första två eller tre arbetsåren vill vara den bästa läraren i världen. Alltså det som jag 
menar är att det är svårt att sätta gräns mellan arbetet och det personliga livet… (Anna-Lena)   

 

En av de centrala nackdelarna var den allt ökande brådskan i arbetet, vilket kom fram såväl i 

gymnasie- som i högstadielärarnas svar. I gymnasiet har takten redan länge varit snabb 

eftersom man måste hinna behandla vissa saker före studentskrivningarna. 

 
32a. Ainoa mikä tässä nyt on semmonen, on tietysti se, että kun on tietyt asiat, mitkä pitää käydä…niin 

joskus tulee semmonen, et ei niinku kerkee mitään muuta kun kauheella kiireellä niitä 
käsitellä…että se on varmaan niinku semmonen… Että niin paljon pitäis keretä käydä ja sitten on 
tää ylioppilaskoe siellä. Että ne ja ne asiat pitäis keretä opettaa ja sit tuntuu, että jos ottaa jotain 
kivaa, ni se on taas pois sieltä, että mitä pitäis keretä käydä. (Marit) 
 

32b. Det enda är att man måste hinna behandla speciella saker som har bestämts redan förut…och ofta 
blir det så att man bara behandlar dessa saker i en mycket snabb takt… alltså att man har en 
känsla att många saker måste bli behandlade, och sen finns de här studentskrivningarna  där i 
slutet. Alltså…det finns saker som man måste hinna behandla och om man tar något trevligt som 
extra på lektionerna…så är denna tid bort från de där sakerna som betraktas vara absolut viktiga. 
(Marit)  
 

33a. Kyl mun mielestä siis resurssit on aika huutavat. Ja se miten vähän aikaa on. Jos sä niinku 
kahessakymmenessäkaheksassa tunnissa joudut vetään kurssin läpi, niin se on tosi vähän. Että 
siinä pitää miettii joka tunnin tosi tarkkaan, et mistä on hyötyä ja mitä nyt tarttee kaikkein eniten. 
Monesti jää sellaset kulttuuriasiat ja kaikki sellanen kiva pois… Se on kyllä valitettava asia. (Ida-
Maria) 
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33b. Jag tycker att resurserna är ju skriande små. Och hur man har ont om tid. Alltså om man i 

tjugoåtta timmar måste fullgöra en kurs så är det mycket lite. I så fall måste man tänka på varje 
lektion mycket noggrannt, om vilka saker eleverna kan ha nytta av för det mesta. Ofta blir det 
tyvärr så att de trevliga sakerna, såsom kultur osv., inte kan behandlas. Det är något att beklaga 
över… (Ida-Maria)  

 

Om brådskan är vanlig i gymnasiet är den också vardag på högstadiet eftersom man har skurit 

ner antalet undervisningstimmar och ändå måste man lära elever samma innehåll som förut. 

 
34a. Negatiivisia puolia on kiire. Nykyisin tuntuu, että se kiire on aina vaan lisääntyny…ja sitten siinä 

vaiheessa ku esimerkiks ruotsin pakolliset kurssit väheni…elikkä sieltä poistui yhden koko 
vuosikurssin opinnot. Siinä vaiheessa sitä varsinkin ajatteli, että voi kauhea, miten mä kerkeän ne 
samat asiat opettamaan nyt kahdessa vuodessa, kun ne aikasemmin on annettu kolmessa 
vuodessa…ikään kuin, jos sen nyt vuosiks suhteuttaa sen ajan. Totta kai se masentaa 
ensin…mutta sen pitää myös sitten…antaa niinkun armon käydä…et ei hyvänen aika…et täytyy 
vähän höllätä. Et ei onnistu enää sama mitä aikasemmilla tuntimäärillä. (Tina) 
 

34b. En av de negativa sidorna i detta arbete är brådskan som tycks bara öka hela tiden. Och när man 
skar ned antalet obligatoriska kurser i svenska…vilket betydde egentligen att studierna för en 
årskurs föesvann. Då tänkte jag att hur jag kan lära samma saker i två år, när man tidigare hade tre 
års tid för det…om man nu liksom tänker på det i år. Naturligtvis är det deprimerande först…men 
så måste man låta nåd gå före rätt… Man måste bara ta det lugnare och förstå att man inte längre 
kan göra detsamma söm tidigare. (Tina) 
 

35a. Mulla on tietyt asiat, mitkä niinku on pakko tehä joka vuos… et ne mä teetän aina. Mut sen 
lisäksi…et ne sais tehä jotain hauskaa…jotain prosessia tai projektia tai ryhmätyötä. Mut ei niitä 
aina kerkee…et aika loppuu…aika loppuu… (Anna-Lena) 
 

35b. Jag har vissa saker som måste göras varje år…alltså jag vill att eleverna gör åtminstone dessa 
saker. Men därutöver…så att de skulle få göra något roligt…någon process eller projekt eller 
grupparbete. Men för det har vi inte alltid tid. Tiden tar slut för enkelt. (Anna-Lena)      

 

Läraren kan ibland även vara för samvetsgrann och därför ta sig ett allt för stort ansvar om 

sitt arbete och i synnerhet om elevernas framgång. Detta kommer fram i Anna-Lenas svar när 

hon säger att man borde göra allt möjligt men man inte har tid. Anna-Lenas svar hänvisar till 

den integrerade kontrollen (se tabell 1 på s. 21) eftersom hon ofta tycks göra extra arbete och 

hon verkar identifiera sig starkt med sina undervisningsspråk, speciellt med tyska språket (se 

intervjuavsitten 10a och 10b).  

 
36a. …niinkun raskasta on…siis työtä on. Se työ ei niinkun ikinä lopu…ikinä ei tuu semmonen olo, et 

hei, nyt mä oon tehnyt niinkun kaiken. Et aina on semmonen olo, et pitäis, pitäis, pitäis… Et mä 
siis oon semmonen opettaja, et mä teen hirveästi kaikkia pelejä ja leikkejä ja virityksiä ja 
tämmöstä…niin mulla on aina niinkun semmonen…et pitäis tehä ja pitäis tehä. Mua inhottaa se… 
(Anna-Lena) 
 

36b. …alltså det är hårt arbete. Arbetet tar aldrig slut…aldrig känner man att man har gjort allt. Alltså 
man känner hela tiden att man borde göra och göra något… Jag är en sådan lärare som tycker om 
att göra alla slags spel och lekar och sådant…och så har jag ofta en känsla att jag borde göra något 
hela tiden…och jag tycker inte om det. (Anna-Lena) 
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Vid sidan av den allmänna brådskan i arbetet är de stora besparingarna en annan nackdel som 

ökar lärarnas stress i arbetet. Dessutom påverkar besparingarna alltid också eleverna, 

antingen direkt eller indirekt. Jfr:  

 
37a. …ja tietysti nää koulusäästöt, mitkä on aika rankkoja…tai ovat olleet erittäin rankkoja ja välillä 

on tuntunut, ettei nyt aurinkoa niinkun näykkään. Kaikesta säästetään, ihan liikaankin asti. Ja sitä 
kautta sitten…niinkun laajemmalti mä oon huolissani noista opiskelijoista. Että niinkun kaikki 
säästöt kohdistuu suoraan tai epäsuorasti näihin opiskelijoihin. Että nää koulusäästöt ja sitten se 
oma jaksaminen, ihan konkreettisesti. Ne säästöt heijastuu myös ihan siihen omaan jaksamiseen. 
Se on semmonen henkinen paine siinä sitten koko ajan. (Paulina) 
 

37b. …och sedan dessa besparingar som har varit rätt så häftiga…eller har varit väldigt häftiga. Ibland 
har man tänkt att solen inte alls skiner. Man vill bespara i allt och ofta för mycket. Och när jag 
tänker på allt detta blir jag mycket oroad för eleverna…om jag tänker på ett vidare perspektiv. Jag 
tycker att allt riktas mot eleverna, direkt eller indirekt. Dessa besparingar och sedan lärares eget 
välbefinnande, på ett konkret sätt. Alltså jag tycker att dessa besparingar riktas mot lärares 
välbefinnande, eftersom man har en psykisk belastning på sig hela tiden. (Paulina)  

 

Lisa konstaterar att hela arbetsomgivningen är en stor nackdel och hon menar inte bara de 

mentala untan också de fysiska omständigheterna. Jfr: 

 
38a. …mä en tiiä, että missä muussa työpaikassa joutuu olla sellasessa työympäristössä töissä, että 

koko ajan kuulee ympäriltään paskaa, vittua, huoraa. Ja siis ihan oikeesti. Eli ei se oo mikään 
sellanen ”lehdistä saa lukea”-juttu. Ei norssilla toki oo sitä, ei, siellähän kaikki istuu kiltisti. - - 
…silleen yleisesti työympäristö. Että jos on jossain toimistossa rauhassa, mitä mäkin nyt oon 
tehnyt muutaman kesän…tosiaan ollut useammankin kesän sellasissa hommissa. Siellä saa ihan 
rauhassa tehä sen homman, mitä tekee. Et ei oo koko ajan sellanen kaaos siinä ympärillä ja koko 
ajan roskia ja muuta sellasta. Et se on niinku sellanen tosi negatiivinen puoli… Sellanen 
työympäristön esteettisyys kaikella tapaa. Et se on ihan kateissa. (Lisa) 

 
38b. …jag vet inte var man måste arbete i sådana ständigheter där man hela tiden måste höra skit, jävel, 

hora osv. Och jag menar det verkligen. Det är ju inte något som ”man kan läsa i tidningen”. 
Normalskolan är ju en annan sak… - - …jag säger att i allmänhet den hela arbetsomgivningen. 
Alltså om man arbetar t.ex. i en byrå i lugn och ro, något som jag också har gjort i flera 
somrar…där kan man arbeta utan att någon stör dig hela tiden. Alltså jag menar att det inte 
ständigt finns en kaos omkring dig…skräp och sådant. Jag tycker att arbetsomgivningen är en 
mycket negativ sak i detta arbete… (Lisa) 

 

När det är fråga om svenska språket, som väcker alla slags tankar för och emot, kan det inte 

låta bli att påverka svensklärares arbete på något sätt.    

 
39a. Et tietysti nyt tämä pakkoruotsikeskustelu on tuonut tähän oman sävynsä. Että ei tällästä niinku 

varmaan muissa kielissä ainakaan niin voimakkaasti oo. (Marit) 
 

39b. Alltså förstås har den här debatten om tvånssvenska haft dess egna inverkan. Något sådant hat det 
inte funnits i andra språk…åtminstone  inte så häftigt. (Marit) 

 

Arbetet som svensklärare erbjuder utmaningar men det är också väldigt krävande och 

debatten om tvångssvenskan är inte den enda saken som förorsakar utmaningar. För det första 
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säger Tina att när man arbetar med människor måste man vara punktlig, vilket betyder att 

man inte t.ex. kan säga att man kommer först efter fyrtio eller femtio minuter. För det andra 

har man många slags elever som man måste ta hänsyn till i sin undervisning, vilket alla lärare 

tycker är ganska svårt i praktiken. Den tredje saken är förstås att svenska språket inte är något 

favoritämne bland eleverna, vilket i sig gör arbetet lite mer utmanande om man t.ex. jämför 

situationen med andra språk. Dessutom finns det säkert också andra utmaningar som inte bara 

har framgått av lärarnas svar. 

 
40a. Kyllähän tässä haasteellista on tietysti se, että saada ne oppilaat oppimaan, joista osa on 

siellä…tota…opiskelemassa pakkoruotsia. Että onhan se haasteellista, että niidenkin pitäis tota 
saada oppimaan sitä… (Marit) 
 

40b. Det är ju utmanande i detta arbete att man kan få eleverna lära sig något…en del ev vilka håller på 
att lära sig tvångssvenska. Alltså det är utmanande…att man måste få dem villiga att lära sig 
det… (Marit) 

 
41a. Ja on se mun mielestä vaan ihan penteleen haastavaa, jos on nelkyt ihmistä luokassa…ja siinä 

pitäis jokaista opettaa yksilöllisesti. Ja se on siinä neljässäkymmenessäviidessä minuutissa 
aikamoinen sessio…niinkun jokaisen yksilön huomioon ottaminen…kun on erilaisia 
oppimistyylejä…että siinä pitää vaan silleen pitää pää kylmänä, että ei rupee siinä sitten liikaa 
säätämäänkään, koska siinä väsyy sitten ite. (Ida-Maria) 
 

41b. Och det är ju pinnsamt utmanande…om det finns fyrtio människor i klassen…och var och en av 
dem borde få individuell undervisning. I fyrtiofem minuter är det ju ganska svårt…eftersom det 
finns så många slags inlärningsstilar. Då måste man bara ta det lugnt och inte försöka göra för 
mycket, eftersom så tröttnar man ju bara själv. (Ida-Maria) 

 

I synnerhet påpekar Anna-Lena, Lisa, Tina och Maria som arbetar på högstadiet att arbetet 

ofta är mentalt ansträngande eftersom eleverna är vid pubertetsåldern. Dessutom har många 

av dem också andra slags personliga problem. Anna-Lenas svar liknar egentligen det som 

kom fram i Luukkainens (2000) undersökning. (se avsnitt 2.2)  

 
42a. Tässä pitäis olla niinkun äiti…ja tässä pitäis olla opettaja…ja lääkäri…ja isosisko ja poliisi ja 

siis…ties niinkun mitä. Oppilaita on nykysin niin…joka luokassa on jonkun sortin 
vammaoppilaita…siis erilaisia oppijoita. Et onneks meillä ei oo vielä ne luokkakoot niinkun niin 
järkyttävii. Meillä on joku kakskymmentä, kakskytkolme…niin se vielä menee. Mut joissakin 
kouluissa se lähentelee kolmeekymmentä…niin eihän se oo enää…ei se opettaja niinku pysty 
enää kontrolloimaan kuka oppii ja kuka ei… (Anna-Lena)  
 

42b. Alltså i detta arbete borde man vara mamma…och läkare…och storasyster och polis och…allt 
möjligt. Det finns så många slags elever i dag. Lyckligtvis är klasserna inte väldigt stora hos oss. 
Vi har cirka tjugo, tjugotre elever per klass, vilket är OK. Men i några skolor klasserna har nästan 
trettio elever…alltså då är det ju omöjligt för läraren att veta vem som lär sig och vem som inte… 
(Anna-Lena) 

 

Av Anna-Lenas svar framgår det också att även om man kunde komma överens med sina 

elever så kan föräldrarna ofta vara mycket problematiska. 
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43a. Ja sitten monesti tuntuu, että kyllähän niitten oppilaitten kans tulee toimeen, mutta ne vanhemmat. 

Niillä voi olla hirveät vaatimukset lapsistaan ja ne ei todellakaan tiedä, missä ne menee. Tai sitten 
ne on ihan hunningolla ne lapset. Ja ne vanhemmat…ne ei ollenkaan siis sillä lailla tajua. (Anna-
Lena) 

 
43b. Och sen känns det också att man kommer ju överens med eleverna men med föräldrar… 

Föräldrarna kan ha jättestora förväntningar av sina barn och de vet inte alls var man går… Eller så 
är barnen helt bortglömda. Och föräldrarna…de fattar sig ingenting. (Anna-Lena) 

 

Även om lärarna tycker att arbetet är krävande och ibland också mentalt ansträngande tycker 

de att arbetet i allmänhet är belönande. Den viktigaste saken som nämns här är elevernas 

framgång som enligt Decis och Ryans motivationsteori berättar om att behovet för kompetens 

i någon mån blir tillfredsställt (se kapitel 5.2). 

 
44a. Kun opiskelijat onnistuu, niin kokee itsekin onnistuvansa. Ja onneksi niitä onnistumisen 

kokemuksia on oppilaitten puolella enemmän, ni sillon taas niinku omatkin onnistumisen 
kokemukset on voimakkaampia. Että tuota, et siellä niinku näkee oman työnsä tuloksen kuitenkin, 
vielä ihan niinku konkreettisesti niissä koearvosanoissakin. (Kajsa) 
 

44b. När eleverna har framgång, så känns det att man själv har också lyckats. Och det som är glädjande 
är att eleverna har flera framgångsupplevelser än läraren, vilket betyder att man själv upplever det 
starkare. Alltså man kan se resultatet av sitt egna arbete där, t.ex. i elevernas vitsord. (Kajsa)   
 

45a. On monia sellasia onnen hetkiä, jolloinka kyllä tuntee, että on onnistunut tai että on niinkun kiva 
olla töissä. Että ei oo vielä yhtäkään päivää ite asiassa…no saattaa joku olla joukossa…jollonka 
aatteloo, että vetäis vällyt korville ja nukkuis koko päivän. Mutta harvemmin…ei oo oikeastaan 
tullu tälläsiä päiviä, että eikö lähtis töihin. Että niin…se on jo…kertoo aika paljon kyllä… (Tina) 
 

45b. Det finns många sådana stunder, när man känner att man har lyckats eller att det är trevligt att 
arbeta. Alltså det finns inga dagar hittils…nå ja kan det vara ett par…då man skulle ha tänkt att 
bara sova hela dagen utan att gå till arbetsplatsen. Men sällan tänker man så…sådana dagar har 
jag egentligen inte haft. Alltså…det berättar ju ganska mycket… (Tina) 

 
 

Anna-Lena säger att arbetet känns belönande om eleverna lär sig någonting eller blir 

intresserade av språken men hon tycker ändå att när det gäller lönen ser hon arbetet inte som 

belönande.  

 
46a. No palkan puolesta en koe kyllä. Mä oon hirveän kriittinen tässä asiassa. Joskus joku sanoo, et 

mitä väliä sulle ope on, että jos mä saan nyt tästä vitosen, et saathan sä kuitenkin palkan. Sit mä 
aina sanon sille oppilaalle, että minun yks palkka on se, että mitä te opitte. Mulle ei niinku 
pelkästään riitä se, että se raha kilahtaa tilille, vaan mä haluan nähä, että ne oppilaat oppii. Ja se 
on musta ihan mieletöntä, että ne innostuu. (Anna-Lena) 
 

46b. Om man tänker på lönen känns mitt arbete inte belönande. Jag är mycket kritisk i den här saken. 
Ibland säger någon elev till mig att det är sak samma till dig om jag får en femma i provet, 
eftersom du får ju din lön i alla fall. Då säger jag alltid till mina elever att en del av min lön är det 
som ni lär er här. Det räcker inte till mig att jag får pengar utan jag vill se att eleverna lär sig. Och 
det är ju något vansinnigt glädjande om de blir entusiatiska. (Anna-Lena)  
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Kajsa anser att lärararbetet i svenska språket inte känns lika belönande som i engelskan eller i 

tyskan, eftersom nästan alla elever så starkt upplever svenskan som ett tvång. Men hon ser 

sådana elever som en utmaning och det är just det som gör arbetet som svensklärare speciellt 

utmanande. Om hon kan väcka ens lite intresse för svenska språket hos eleverna så känns det 

naturligtvis belönande. De andra är av samma åsikt och säger så här: 

 
47a. Ruotsin kielen opettajan työ on haasteellista ja tosiaan, niin mä hattua nostan meille kaikille, jotka 

kaikesta pakkoruotsiajatuksesta huolimatta, niin jaksetaan vetää innolla sitä kieltä ja motivoida 
oppilaita. Et varmasti se on ollut niinku paljon siinä mielessä haastavampaa ku joku englannin 
opettaminen…että saa sen porukan mieltämään se ruotsi tarpeelliseksi. (Tina) 
 

47b. Arbetet som svensklärare är verkligen fullt av utmaningar. Jag lyfter på hatten för varje 
svensklärare som trots alla tankar om tvångssvenska entusiastiskt orkar undervisa i detta ämne 
och även försöker motivera eleverna. I detta avseende erbjuder svenskundervisningen flera 
utmaningar för en lärare än att undervisa t.ex. i engelska att man får eleverna uppfatta svenska 
språket som viktigt. (Tina)  
 

48a. Se on palkitsevaa just sillon, kun näkee, että joku opiskelija hoksaa jonkun asian tai innostuu 
tekemään jotain tai niinku yrittää kovasti. Et se palkitsee. Sitten myöskin palkitsee se, että se on 
just semmosta ilosta se touhu ja että on hyvä fiilis siellä luokassa ja voi lähtee itekin hymyillen 
sieltä luokasta pois. Se on tosi palkitsevaa. (Paulina) 
 

48b. Det är belönande just då om man ser att någon elev har lärt sig någonting eller blir intresserad och 
strävar för att lära sig. Det är det som ger belöning åt läraren. Det är också belönande om det hela 
arbetet är glädjefullt och att det finns en bra atmosfär på lektionerna så att man kan sluta sin 
arbetsdag leende. Det är väldigt belönande. (Paulina)     

    

Även om man förstås tycker att elevernas negativa attityder är en nackdel som bara sänker 

motivationen kan det också vara en fördel. Detta kan vara positivt i den meningen att lärarna 

kan känna sig vara kompetenta i sitt arbete (se avsnitt 5.2). Denna känsla av kompetens 

förutsätter att lärarna kan förändra elevernas negativa attityder till positiva.  

 

Jag frågade Anna-Lena, Tina, Marit och Paulina som har ca tio eller flera års arbetserfarenhet 

om de har märkt någon förändring hos eleverna under åren. Anna-Lena som undervisar på 

högstadiet säger att hon inte kan säga om det har skett någon förändring i hennes 

undervisningsämnen svenska och tyska. Med det som hon har märkt är att eleverna i dag har 

mer makt hemma. Föräldrarna vet inte vad de borde göra med sina barn när det finns problem 

och det är mycket vanligt att de ringer till läraren och ber om råd. Jfr:  

 
49a. Oppilaat on enemmän, niin ku kotona niillä on paljon enemmän valtaa ja että ne huijaa 

vanhempia ja…et musta niinku vanhemmuus on hukassa…et ne vanhemmat ei aina oikeen tiiä 
mitä ne tekee niitten lasten kanssa. Et se on mun mielestä tullut niinku voimakkaammin esille. 
(Anna-Lena)  
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49b. Jag tror att eleverna har mera makt hemma i dag och de lurar sina föräldrar. Jag tycker att 

föräldraskap är försvunnet på något sätt…föraldrarna vet inte vad de ska göra med sina barn. 
Alltså jag tycker att detta har kommit fram ännu starkare. (Anna-Lena) 

 

Paulina som arbetar bland gymnasieeleverna tycker att eleverna alltid har varit trevliga, men 

deras språkkunskaper har sjunkit under de senaste åren. Visserligen kan detta bero på att man 

har skurit ner antalet undervisningstimmar i svenska. Det som enligt Paulina är positivt är att 

eleverna har blivit ännu öppnare, gladare och piggare. Jfr: 

 
50a. Aina ne opiskelijat on ollut kauhean mukavia, mutta ehkä ne on vieläkin tullut tämmösiks 

ilosemmiks, avoimemmiks, reippaammiks nykysin. Mut siis aikasemmin niiten tietotaitotaso oli 
parempi…toki vieläkin on huippuja… Mut kyl mä jotenkin koen niin, että tietotaitotaso on vähän 
heikentynyt…mutta että ne on sitten luonteeltaan avoimempia ja ilosempia ja mukavampia…ja 
sillä lailla tämmösiä. (Paulina) 
 

50b. Eleverna har alltid varit mycket trevliga, men de har blivit även ännu gladare, öppnare och 
piggare i dag. Men deras kunskaper och färdigheter var bättre tidigare…förstås finns det också 
toppelever ännu. Det som jag upplever är att eleverna tidigare var bättre i sina kunskaper och 
färdigheter, men i dag är de även trevligare och öppnare och gladare i sin karaktär än förr. 
(Paulina) 

 

Marit som har drygt sexton års arbetserfarenhet i gymnasiet säger att läraren lär sig inte 

känna sina elever lika bra som förut, vilket är en av de centrala nackdelarna i detta arbete i 

dag. Marit säger att när hon började sitt arbete som svensklärare år 1988 hade man ännu 

några slags stabila klasser, dvs. klasser som var likadana i tre år, och det fanns någon slags 

vi-känsla då. Jfr:  

 
51a. Ehkä tää koko systeemi on muuttunut, kun ei oo enää sitä…niinku oli ennen luokat, että oli se 

kiinteä kokonaisuus. Nyt on vaan tällänen perusopetusryhmä, josta ne sitten hajautuu. Että ei oo 
enää sellasta me-henkeä…niinku luokan sisällä…vaan on sellasia porukoita. Et se on niinku…en 
mä sanois, että oppilaat on niin paljon muuttunut, mutta tämä…tämä rakenne. Että 
luokattomuus…kurssimuotosuus…ja kaikki tämmönen. (Marit) 
 

51b. Det här hela systemet har förändrats. Tidigare fanns stabila klasser, men i dag har man bara olika 
undervisningsgrupper som kan se olika ut varje gång. Alltså det finns inte längre en sådan vi-
känsla som förr…mellan elever…utan det finns bara sådana grupperingar. Jag skulle inte säga att 
eleverna har förändrats så mycket utan det som har förändrats är det här systemet. Det här 
kursformat gymnasium…att det inte längre finns stabila klasser…allt sådant. (Marit) 

 

Lärarna tycker att det är viktigt att man försöker utveckla sig som lärare. Kajsa som bara har 

fyra års arbetserfarenhet säger att man naturligt utvecklar sig i början, eftersom man lär sig 

nya saker hela tiden, vilket är en motiverande faktor i arbetet. Maria anser att läraren kan 

utveckla sig genom att själv vara aktiv och ge akt på nya utvecklingstrender. Också de äldre 

lärarna anser det viktigt att utveckla sig hela tiden och t.ex. anser Tina att den personliga 
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utvecklingen är viktig för att arbetet skall kännas meningsfullt. Hon tycker ändå att man med 

åren också blir lite skeptisk mot de nya trenderna, eftersom man lätt märker att den 

grundläggande undervisningen inte förändras.    

 

 

8 ATTITYDER TILL SVENSKA SPRÅKET 
 

8.1 Lärares upplevelser om debatten om tvångssvenska 

 

En av de viktigaste frågorna som jag ville ta reda på var om lärarna har mött negativa 

attityder till svenskinlärningen hos eleverna och om de möjligen påverkar deras egen 

arbetsmotivation. När jag först frågade lärarna vilka saker de i allmänhet upplever som 

störande i sitt arbete sade Maria, Kajsa och Tina att elevgrupperna är för stora. Detsamma 

kan man också se andra i undersökningar (se t.ex. Luukkainen och Turunen i avsnitt 2.3). 

Enligt många lärare är de alltför stora klasserna det största problemet i skolan i dag. Jfr:  

 
52a. Mua häiritsee, jos on liian iso luokka…se ei mitään…kakskytkin menee, mutta sitten jos siin on 

kuus seittemän sellasta pikkasen villimpää oppilasta, ni se on niinku häiritsevää. (Maria) 
 

52b. Det stör mig om det finns för många elever i en grupp. Tjugo elever är helt okej, men om det 
finns sex, sju lite vildare elever, så är det störande. (Maria) 

 

Kajsa är av den åsikten att både de stora elevgrupperna och debatten om tvångssvenskan är 

de största störande faktorerna i hennes arbete.   

 
53a. Käytännössä opetusta häiritsee liian suuret ryhmäkoot, se pakkoruotsin leima ja sen pakkoruotsin 

leiman kautta opiskelijoiden motivaation puute. Se on niinku käytännössä. (Kajsa) 
 

53b. I praktiken stör alltför stora klasser mitt arbete. Och förstås debatten om tvångssvenska och med 
detta bristen på elevernas motivation. Det är det som finns i praktiken. (Kajsa) 

 

Innan jag ens hann fråga om elevernas attityder till svenska språket sade alla utom Maria och 

Lisa att de negativa attityderna är ett problem. Här finns några exempel på svaren: 

 
54a. Joo, no ruotsissa voi sanoa, että se on se asennevamma näillä pojilla…hyvin monilla. Että 

ruotsalaiset on homoja ja sillä sipuli…et se on just mun mielestä se pahin. Ja sit toinen on se, että 
enkulla pärjää kaikkialla. (Anna-Lena) 
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54b. Ja, i svenska språket kan man säga att det är ju den där negativa attityden hos pojkar…hos många 
av dem. Alltså att svenskarna är bögar och det är bara så…att det är ju det värsta, tycker jag. Och 
en annan sak är det att eleverna säger att de bara behöver engelska. (Anna-Lena) 
 

55a. Niinku mä oon jo aikasemmin sanonut, niin tää pakkoruotsikeskustelu, niin se on ollut erittäin 
ikävä. Että se on niinku…onhan aina ollut ruotsivastasia, koska se on naapurimaa…ja samahan on 
venäjän kieli. Että varmaan, jos jotakin tanskaa pitäis opiskella, ni se menis paremmin. Mutta se 
on just tää, että ku me opiskellaan, niinku he hokee, että naapurimaan kieltä eikä toista kotimaista. 
Niin tuota…se on se iso häiritsevä tekijä. Ja että se on niinkun mediassa tää leima laitettu, ihan 
niinkun muita pakollisia oppiaineita ei koulussa olis…ni se on niinku julkisesti saanut tämmösen 
aseman. Se on pakkoruotsi. (Marit) 
 

55b. Liksom jag har sagt redan tidigare…den här debatten om tvånssvenska. Det har varit mycket 
tråkigt. Det har ju alltid funnits sådana människor som inte tycker om svenska, eftersom Sverige 
är ett grannland…och detsamma gäller ju ryska språket också. Om man skulle vara tvungen att 
lära sig t.ex. danska så kunde det vara kanske behagligare. Men det är ju detta…liksom eleverna 
säger…att vi studerar grannlandets språk, inte det andra inhemska. Det är en stor störande faktor. 
Och i media har man redan laggt detta stämpel på svenska språket…även om det inte skulle 
finnas några andra obligatoriska ämnen i skolan. Alltså svenska språket har fått den här 
ställningen också i offentligheten. Det är tvångssvenska. (Marit) 
 

56a. No toki tämmönen pakkoruotsikeskustelu tai tämmönen, että on semmonen niinku kovin 
negatiivinen suhtautuminen siihen, niin kyllähän se häiritsee. Kyl musta on inhottavaa, et jos 
opiskelijalla on semmosia, et pois pakkoruotsi-tarroja tai muuta…et tulee vähän semmonen olo, 
että ei oo niinku mistään pakkomatematiikasta tai pakkoreaaleista…et miks justiin tää ruotsi on 
niinku semmonen…jotenkin niin hampaissa. (Ida-Maria) 
 

56b. Förstås denna slags debatt om tvångssvenska eller…att man förhåller sig mycket negativt till 
det…förstås är det störande. Det är ju mycket äckligt om eleverna har sådana klistermärken på 
vilka det står…bort med tvångssvenskan…eller något annat. Alltså då tänker man att det inte 
finns något sådant om tvångsmatematik eller tvångsrealämnen…varför är det just det här svenska 
språket som är i var mans mun. (Ida-Maria) 

 

Detsamma kan man också se i de tidigare undersökningarna (se avsnitt 3.3). Kajsa anser att 

den största störande faktorn i praktiken är att svenskan har fått en stämpel på sig som ett 

ämne som man obligatoriskt måste läsa även om man inte skulle vilja göra det. Också 

Haasola (2002, 26) tycker att debatten om tvångssvenskan redan har pågått länge och tycks 

inte alls ta slut. Största delen av Kajsas elever gillar inte svenskinlärningen och det finns även 

några elever som verkligen hatar det. Även om eleverna inte så ofta uttrycker sina negativa 

känslor högt märker läraren ändå deras bristande motivation. Kajsa säger att när någon en 

gång har uppfunnit ordet tvångssvenska och börjat sprida det så är det nu tvångssvenska för 

alla. Dessutom anser Kajsa att attityderna är något som är väldigt smittsamma. Hon tycker att 

den bristande motivationen hos eleverna går tillbaka på tanken om tvångssvenska och det 

verkligen tycks störa hennes arbete. Jfr: 

 
57a. …ku joku on joskus keksinyt sanan pakkoruotsi ja alkanut levittää sitä, niin nyt se on niinku 

kaikille pakkoruotsia, että se asenne on hirmu helposti tarttuva. Eli ku se on tarttunut lähes 
kaikkiin, niin se ihan selvästi näkyy motivaatiossa. Ja se tietysti häiritsee sitä työtä sitte, et niinku 
ei meillä oikeastaan hirmu paljon jouduta sitä keskustelua käymään, että ku tää on pakkoruotsia ja 
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miksi tää on pakkoruotsia. Mutta se vaan näkyy siinä, että ne ei oo niin innostuneita siitä, kun se 
on heidän mielestään pakkoruotsia. (Kajsa) 
 

57b. …när någon har en gång uppfunnit det där ordet tvångssvenska och börjat sprida det, så är det nu 
tvångssvenska för alla. Alltså den där attityden är mycket smittande…och nu har den smittats 
redan till varje elev och det kan man se i deras motivation. Alltså vi måste inte diskutera så 
mycket om tvångssvenskan, men det alla kan man se i att eleverna inte är entusiatiska av att lära 
sig svenska, eftersom det är ju tvångssvenska för dem. (Kajsa)  

 

Tina tycker att elevernas attityder har sitt ursprung i föräldrarnas inställningar till olika frågor 

och studerandet i allmänhet. Det verkar vara så att några elever ställer sig mycket 

pessimistiskt till skolgången och det är mycket svårt för läraren att försöka förändra deras 

inställningar, eftersom de är så djupt inrotade. Hon säger att om det var möjligt skulle hon 

först påverka föräldrarnas attityder. Tina anser att människorna på en liten landsort där hon 

arbetar ännu idag har vissa konservativa åsikter om vikten att lära sig främmande språk. Jfr: 

 
58a. Se asenne heijastuu sieltä kotoa hyvin paljon…sen on huomannu tässä vuosien varrella…että 

tota…ne asenteet tulee sieltä kotoa hyvin voimakkaasti…mitä mieltä siellä kotona ollaan. Elikkä 
jos nyt sais vaikuttaa, niin vaikuttais varmasti eniten niihin vanhempiin, muokkais heidän 
asenteitaan eri asioita kohtaan. Et se on niin monesti…paitsi ruotsin kieltä kohtaan, ni se saattaa 
olla yhtä hyvin monia muita asioita kohtaan…niin hyvin jyrkkiä asenteita ja sellasia vanhoillisia 
käsityksiä. Ja varsinkin kun maaseutukunnassa täällä ollaan, niin kielet on vähän niinku sellanen, 
joskus ainakin kokee, että on tuota…vieläkin ollaan vähän niinku junttilassa. (Tina) 
 

58b. Föräldrarnas attityder uttspeglas ofta i elevernas attityder…mycket starkt…det har jag märkt 
under dessa år. Alltså eleverna berättar det som föräldrarna har sagt. Och de som jag i första hand 
skulle vilja påverka mest är dessa föräldrar och deras attityder till olika slags saker. Många gånger 
har jag märkt att det finns några slags väldigt starka och även gammalmodiga åsikter om olika 
saker…det gäller inte bara svenska språket utan många andra saker också. Och speciellt i en 
ladsbygdsort är de främmande språken något sådant… Alltså man kan ju säga att vi lever hos 
juntar. (Tina) 

 

Även Anna-Lena och Lisa tycker att elevernas negativa attityder till svenska språket 

härstammar i första hand från föräldrarnas tankar. 

 
59a. Ja sitten…ikävä kyllä…kyllähän ne lapset kertoo omalla suullaan sen, mitä kotona puhutaan. 

Usein se on vanhempien kommentit nää, että pakkoruotsia ja muuta. (Anna-Lena) 
 

59b. Och sen…tyvärr…barnen berättar med sin egen mun det som föräldrarna säger hemma. Ofta är 
det fråga om föräldrarnas åsikter om tvångssvenskan eller något sådant. (Anna-Lena) 
 

60a. Et sieltä se oikeesti lähtee kaikki liikkeelle ja mä en voi enää siinä vaiheessa tehä mitään, kun se 
on jo se mielipide muodostettu jo ihan täysin, seiskalla jo aivan täysin. Ei siellä oo, sellasten 
kotona ei oo mitään semmosta kannustusta, siellä ollaan ihan semmosia…no en nyt sano juntti, 
mutta sanon kumminkin…ne on semmosia juntteja, että tosiaan ollaan siellä kotona, eikä liikuta 
sieltä mihinkään, eikä niinku tajuta sitä, että siitä vois oikeesti olla jotain hyötyä. (Lisa) 
 

60b. Det är ju hemma där eleverna lär sig dessa negativa attityder till svenska språket. Och jag kan inte 
göra så mycket för att förändra situationen om eleverna kommer med sådana attityder till 
svensklektionerna. Redan i sjunde klass har eleverna väldigt starka attityder. Föräldrar sporrar 
inte sina barn. Jag säger inte junt…men säger det ändå. Alltså i sådana familjer är man bara 
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hemma och går någonstans därifrån…man fattar inte att det kunde vara till nytta att lära sig t.ex. 
svenska. (Lisa) 

 

En intressant fråga var också om lärarna känner att eleverna är intresserade av att lära sig 

svenska eller inte. På den här frågan fick jag många varierande svar. Kajsa som gav det 

starkaste svaret på frågan anser att största delen av eleverna ställer sig negativt till svenska 

språket i skolan. Tina, Maria och Ida-Maria är i stället av den åsikten att de flesta elever ändå 

är motiverade att lära sig svenska.  

 
61a. Ei tietenkään kaikki. Osa tykkää englannista enemmän, osa on taas niinku matemaattisesti 

lahjakkaita, mut että mä sanon, että kyllä suurin osa on. Sit on niitä heikompia, mut ei oo niinku 
ketään, et vihais ruotsia yli kaiken. (Maria) 
 

61b. Förstås inte alla. En del tycker mera om engelska, en del är bra i matematiska ämnen…men jag 
säger att den största delen är motiverade. Så finns det lite svagare elever men inte sådana som 
skulle hata svenska väldigt mycket. (Maria) 
 

62a. Kyl mun mielestä siis yleisesti ottaen on…että suurin osa on… (Ida-Maria) 
 

62b. I allmänhet tycker jag att eleverna är motiverade…alltså största delen… (Ida-Maria) 
 

63a. Suurin osa on, että ei siinä mitään…mutta on sitten ryhmissäkin eroja… (Tina) 
 

63b. Största delen är…men det finns ju olikheter mellan grupperna… (Tina) 
 

Maria som inte har mött väldigt starka negativa attityder till svenska språket hos eleverna 

konstaterar vidare att någon ibland kan säga någonting om tvångssvenskan men det stör inte 

hennes arbete. Hon säger att det finns några elever varje år i sjunde klassen som ifrågasätter 

vikten att lära sig svenska, men snart märker de att det inte hjälper och de orkar inte mera 

klaga om det.   

 

Både Tina och Maria som undervisar på högstadiet har märkt att tonåringar liksom lever bara 

en dag åt gången. En dag kan en elev vara mycket krånglig men en annan dag kan han i 

stället vara en oklanderlig söndagsskolpojke eller –flicka. Tina framhäver att eleverna på 

högstadiet ännu är barn och med åren har hon lärt sig behandla problem eftersom eleverna 

ofta beter sig på samma sätt som hennes egna barn hemma. Vid 14-16-års ålder tänker 

eleverna ganska svartvitt, t.ex. att de alltid kommer att leva i samma stad och aldrig kommer 

att behöva svenska eller något annat främmande språk. Dessutom tror hon att eleverna 

påverkas ganska lätt av debatterna om tvångssvenskan. Liksom Maria säger också Tina att 

eleverna inte så ofta säger någonting emot svenskan men när de t.ex. känner sig trötta eller 

annars är på dåligt humör är svensklektionerna då en bra spottkopp. Jfr:  
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64a. Jos on ollut rankka päivä…lapsiahan nää on nää meidän oppilaat, että sieltähän tulee niinku 

omiltakin lapsilta. Se nyt sattuu olemaan semmonen oikeen hyvä sylkykuppi, kun 
kaikki…muualtakin tulee sitä, että pakkoruotsi pakkoruotsi. Et noihan on justiin, oppilaat, nää 
herkästi ottaa sellasen, että sitä nyt on helppo syyttää jotakin siitä huonosta olostaan. (Tina) 
 

64b. Om man har haft en hård dag…och våra elever är ju barn…och de är likadana som mina egna 
barn. Det är ju bara en mycket bra spottkopp, eftersom alla…överallt kan man höra om 
tvångssvenska, tvångssvenska. Alltså eleverna…för dem är det bra att kunna klaga någon om sitt 
dåliga humör. (Tina) 

 

Anna-Lena som undervisar på högstadiet säger att eleverna i sjunde klass är väldigt 

entusiastiska att lära sig svenska men därefter i åttonde klass blir de helt enkelt trötta och då 

är bara sådana elever aktiva som vill ha ett gott betyg. Marit och Paulina som båda undervisar 

i gymnasiet tycker att eleverna inte direkt visar sitt ointresse men i praktiken kan man ändå 

känna det. Marit påpekar ändå att det är svårt att jämföra elevernas attityder mellan olika 

språk eftersom hon själv undervisar bara i svenska språket. 

 
65a. …ku mä en opeta muuta kieltä, niin mun on hirveen vaikee verrata…ei ne nyt mitenkään 

tuo…sitä mahollista negatiivista asennettaan esille siellä tunnilla…mut se vaan näkyy siinä, et ne 
on vähän tuota sillai…että hällä väliä… (Marit) 
 

65b. …alltså eftersom jag undervisar inte i några andra språk än svenska, så är det mycket svårt att 
jämföra…den möjliga negativa attityden…mellan språken. Men elevernas negativa attityd kan 
man se i att de struntar i att lära sig någonting… (Marit) 

 

Marit säger ändå att det finns elever som tycker att svenskan är lättare än engelskan och 

därför har de en rätt så hög motivation i svenska språket. Paulina som undervisar både i 

svenska och i franska i gymnasiet framhäver att efter den förändringen att svenska blev ett 

frivilligt ämne vid studentskrivningarna har eleverna blivit mindre intresserade av svenska i 

allmänhet.  

 
66a. Se on just niinku…tai mitä mä oon ollut havaitsevinani tänä keväänä, tämän muutoksen 

jälkeen…et vähemmän on sitä kiinnostusta. Aikasemmin oli niinkun yritteliäisyyttä enemmän kun 
nyt. Mut mä toivon, et se on semmonen välimenovaihe…et ne hoksaa…et siitä onkin todella 
hyötyä tulevaisuudessa. Tulevat opiskelijat saattaa suhtautua eri tavalla…että tämä on tällänen 
luonnollinen…reaktio. (Paulina) 
 

66b. Det är just så…eller liksom jag har lägt märke till i vår, efter den här förändringen…alltså att 
eleverna har mindre intresse i att lära sig svenska. Tidigare var de företagsammare än nu. Men jag 
hoppas att det är bara tillfälleligt…att de fattar att det verkligen är till något nytta att lära sig 
också svenska. I framtiden kan eleverna förhålla sig på ett annat sätt till svenska språket…alltså 
att detta är bara liksom en naturlig…reaktion. (Paulina) 

 

Lisa undervisar både på högstadiet och vid yrkeshögskolan. Hon har alltså elever som för 

första gången börjar lära sig svenska och sedan sådana elever som måste klara av 
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tjänstemannaexamen för att få sin slutexamen. Hon ser alltså elever som studerar svenska på 

olika nivåer. På högstadiet är några elever intresserade av svenska men vid yrkeshögskolan är 

motivationen i högsta grad yttre, speciellt vad det gäller ingenjörer eller andra från i tekniska 

branschen. Jfr:  

 
67a. ...en mä nyt tiiä, kuinka näennäistä se on se motivaatio, mutta musta se kuitenkin vaikuttaa, että 

ihan yleisesti ottaen on…että se ainakin seiskalla niin se on niin tosiaan helppoa…et niitten kans 
on hauska olla silleen… Tuolla ammattikorkeassa puolestaan ne ei välttämättä oo…et sehän on 
vaan se pakkoruotsi…ja en mä tiiä oisko siellä yhtään sellasta oikeesti motivoitunutta, koska se 
motivaattori siinä on se, että saa sen opintoviikon puolitosta…mitä se on… Ehkä 
sairaanhoitopuolella, kun siellä aina kuitenkin löytyy muutama, joka on ollut töissä Ruotsin 
puolella…. Ja kaupan puolella, niin ne on ehkä kielitaitosempia muutenkin… Mut 
insinöörit…ei…ei…ei…siellä se menee nimenomaan siihen vänkäämiseen…et siellä…  siellä  ei 
voikaan niinku kävellä sen ryhmän eteen, jossa on kakskymppisiä tulevia insinöörejä… siellä ei 
voikaan kävellä sinne eteen, että nyt minä suon teille tätä jaloa ruotsin kieltä…että ei todellakaan. 
(Lisa) 
 

67b. …jag vet inte hur skenbar den här motivationen är. I allmänhet verkar det vara så att svenska är 
lätt för eleverna i sjunde klass och det är trevligt att undervisa dem. Men där i 
yrkeshögskolan…det är bara den där tvångssvenskan. Jag vet inte om det egentligen finns en enda 
elev där som skulle vara riktigt motiverad. Den enda motiverande saken som det finns där är att 
de får de studieveckor som de behöver till sitt examen. Kanske inom sjukvårdsbranschen finns det 
några motiverade…. Också inom handelssektorn… och de är ofta bättre i språken också. Men de 
blivande ingengörerna…nej, nej…där måste man gräla om tvånssvenskan nästan varje gång. 
Alltså i en grupp där det finns tjugo-åriga blivande ingenjörer…där kan man inte gå framför 
gruppen och säga att man nu ska unna det där ädla svenska språket…inte alls. (Lisa)      

 

Först efteråt märkte jag att jag borde ha frågat lärarna om det finns någon skillnad mellan 

flickornas och pojkarnas motivation, men det frågade jag alltså tyvärr inte. Det framgick ändå 

i Tinas, Kajsas, Anna-Lenas och Marias svar att det är just pojkarna som i allmänhet har fler 

problem med motivation än flickorna. Jfr: 

 
68a. On siellä osa motivoituneita, mutta siis varmaan isoin ryhmä on just sellaset pojat…ja joitakin 

tyttöjä…jotka ei koe sitä itelleen millään lailla tärkeänä. (Kajsa) 
 

68b. En del av eleverna är ju motiverade, men största delen…det är just pojkar…och också några 
flickor…som tycker att svenska inte på något sätt är viktigt för dem. (Kajsa) 

 
69a. …no ruotsissa voi sanoa, että se on se asennevamma näillä pojilla. Hyvin monilla…että 

ruotsalaiset on homoja ja sillä sipuli. (Anna-Lena) 
 

69b. …alltså i svenskan kan man säga att det är just de där negativa attityder hos pojkarna. Flera 
pojkar tycker…att svenskarna är bögar och så är det så. (Anna-Lena)  

 
70a. …varsinkin pojilla on yleensä se motivaatio vähän ongelma… (Tina)  

 
70b. …speciellt pojkarna har problem med motivation… (Tina) 
 

Också i Kärkkäinens, Palolas och Tiainens undersökning som genomfördes på högstadiet år 

1993 kom det fram att pojkarna har lägre motivation än flickorna.  
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Alla lärare utom Kajsa (vad det gäller svenska språket) anser att lärarens egen entusiasm är 

en central motiverande faktor på lektionerna. Jfr: 

 
71a. On. Nimenomaan. Että tuota…et se pitää silleen niinku sopivasti himmentää se oma tulisielunen 

ruotsi-innostus sieltä tarpeen vaatiessa. Ja sitten taas ottaa se sieltä esille…että kyllä se ilman 
muuta vaikuttaa. (Lisa) 
 

71b. Ja. Speciellt. Alltså…jag tycker att man måste skymma den egna glödande entusiasmen för 
svenska språket. Och om man behöver det så kan man ta det fram igen…naturligtvis har den egna 
entusiasmen en viss betydelse. (Lisa) 
 

72a. Totta kai. En mä tiiä, voisko sitä olla semmonen huono asenne omaa oppiainetta kohtaan…mutta 
tuota…se että ylipäätään opettajan omalla persoonalla ja esiintymisellä ja kaikella…niin toki 
sillä…niinku varmaan puolet… Niinku jokainen varmaan tietää omasta kouluelämästään, että jos 
on karismaa, niin sillä niinkun hoitelee hirveen paljon asioita eteenpäin. Että semmonen…jos on 
kuivakas tyyppi ja hyvin semmonen…niin oma oppiainekin muuttuu kuivakkaaksi. (Marit) 
 

72b. Förstås. Jag vet inte om man kan ha en dålig attityd för sitt eget undervisningsämne…men lärares 
egen personlighet och eget uppträdande och allt sådant har en bemärkelse. Med det kan man 
kanske sköta hälften av sitt arbete… Liksom var och en av oss vet ju att om man har karisma så 
kan man lätt gå framåt. Men om man är en tråkig person så blir också undervisningsämnet tråkigt. 
(Marit) 
 

73a. Hyvin paljon, hyvin paljon. Mulle nauro joku viime jakson ysiryhmä, kun oli justiin tuo 
Tukholma-kappale…ku mä oon asunut Tukholmassa. Ni joku sano, että onks sulle joku maksanu, 
ku sä puhut noista niin innokkaasti. Mä sanoin, että joo…mullahan on Kaarle Kustaan kans 
sopimus, että… Joo, vitsi vitsi, mutta kumminkin…että näin se pyörii. (Tina) 
 

73b. Väldigt mycket, väldigt mycket. En grupp i nionde klass skrattade för mig…alltså jag har bott i 
Stockholm…att har någon betalat dig någonting, eftersom du pratar om dessa saker så ivrigt. Och 
så sade jag att ja…jag har ju ett kontrakt med Karl Gustav… Alltså det var bara en vits men det 
bara fungerar i praktiken. (Tina)  

 

Anna-Lena tycker att det är nästan skrämmande att märka hur mycket lärarens egen 

motivation kan påverka eleverna. Det märkte hon på ett konkret sätt för någon tid sedan när 

hon själv började studera engelska och inte var nöjd med lärarna.  

 
74a. Se eka opettaja…en mä voinut olla siellä kun kolme neljä kertaa… - - …et se ei osannut opettaa 

minusta. Ja sitten se toinen opettaja. Et mä vaihoin kurssia ja mä aattelin, et mä meen nyt tälle 
toiselle, et jos tää nyt on parempi…ni se oli taas semmonen, että se vaan haukotteli siellä tunnilla 
ja… Siis mä olin siellä aivan niinku järkyttynyt, että ei tää voi olla totta…että miten se voi olettaa, 
että me opitaan, että me innostutaan tästä asiasta, jos se on niinku semmonen. Et sillon oikeastaan 
aukes vasta itellekin se, että kauheeta…että onkohan mun oppilailla joskus tämmönen olo 
koulussa. (Anna-Lena) 

 
74b. Den första läraren…jag kunde inte vara där mer än tre eller fyra gånger… - - jag tycker att han 

inte kunde undervisa. Och sedan den andra läraren. Alltså jag bytte till en annan kurs och tänkte 
att kanske det här är lite bättre. Men…den andra läraren var sådan…som bara gäspade där hela 
tiden. Och då var jag så shockerad att jag tänkte att det inte kan vara sannt…att hur kan den här 
läraren tänka sig att vi lär oss någonting eller blir intresserade av något om han själv är sådan som 
han är. Alltså det var först då när jag förstod hur stor lärares inverkan kan vara…och jag tänkte om 
mina egna elever någon gång har densamma känslan som jag hade. (Anna-Lena)  
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Kajsa är av den åsikten att lärares egen motivation har mindre betydelse i svenska språket än 

i andra språk. Hon besvarade frågan så här:  

 
75a. On sillä. Ruotsissa nyt varmaan vähemmän kun muissa kielissä, mut on sillä vaikutusta. Et jos 

opettaja lähtee mukaan siihen pakkoruotsikeskusteluun, ni kyllähän se niinku heti näkyy niissä 
opiskelijoissa. Et sit taas, jos opettaja on kauheen innostunut siitä ruotsin kielen opettamisesta, ni 
kyllä se sitten taas helposti tarttuu myös niihin opiskelijoihin. Tai ainakin vähän tarttuu…että 
tietysti kenenkään päätä on ihan turha yrittää kääntää omilla puheilla siitä, jos ne on pakkoruotsin 
kannalla. Pieniä muutoksiä kyllä…suuntaan tai toiseen…on mahollista tehä omalla asenteellakin. 
(Kajsa) 
 

75b. Ja, den egna entusiasmen har en betydelse. I svenska språket har det visserligen mindre betydelse 
än i andra språken, men den har betydelse. Att om läraren själv är mycket entusiastisk för att 
undervisa i svenska, så smittar hans iver lätt av sig på eleverna...förstås kan man inte ändra 
någons åsikter om han tycker att svenska språket är tvångssvenska…men små förändringar åt ett 
eller annat håll är det möjligt att göra även med sina egna attityder. (Kajsa)   

 

 

8.2 Vikten av att lära sig svenska 

 

Alla lärare som jag intervjuade tycker att det är viktigt att lära sig svenska. Marit som 

undervisar i gymnasiet påpekar att svenska förstås inte är det viktigaste språket men i alla fall 

tycker hon att det hör till allmänbildning att kunna båda språken i ett tvåspråkigt land. 

 
76a. No sanotaan nyt, että jos ei olis kuin yks kieli, ni en mä nyt sanois, että se pitäis ruotsi olla, mitä 

pitäis opiskella. Mutta kyllä mä koen, että se on niinku osa yleissivistystä kakskielisessä 
maassa…että jos sille linjalle lähdettäis, että sitä ei olis ollenkaan, ni se olis musta 
yleissivistyksenkin kannalta aivan hirveä asia…mutta en mä sitä tärkeimpänä kielenä pidä toki. 
(Marit) 
 

76b. Om det bara fanns ett språk som man borde lära sig så tycker jag inte att det absolut borde vara 
svenska. Men jag tycker åtminstone att det är en del av allmän bildning i ett tvåspråkigt land. Jag 
säger inte att svenska språket skulle vara viktigast, men om man helt och hållet slutar undervisa 
svenska, så tycker jag att det är ju helt förfärligt om man t.ex. tänker på allmänbildningen osv. 
(Marit) 

 

Paulina säger att hon tidigare ansåg att det var ännu viktigare än vad hon tycker nu, men 

enligt henne är svenska språket såsom vilket annat språk som helst. Dessutom ger svenska 

språket ett vidare perspektiv på den finländska kulturen. Paulina framhäver ytterligare att hon 

inte förstår, varför det alltid talas om ett annat inhemskt språk. Hon tycker att svenska är ett 

nytt språk för eleverna, dvs. ett främmande språk,  på samma sätt som t.ex. engelska, franska 

eller tyska. 
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Även om lärarna tycker att svenska språket är viktigt tycker de att det inte lönar sig att hela 

tiden påminna eleverna om det eftersom man lätt upplever sådant bara som tjatande. 

 
77a. Mä en niinku sellasta yleensä oo lähtenyt, että paapattaisin siitä ruotsin tarpeellisuudesta 

työelämässä ja näissä, että mä en…jotenkin se on vähän niinku…tupakka on vaarallista tyyliin. 
Siitä tulee sellanen…vähän sellanen…että lukekaapas nyt tätä…että mä yritän niinku sillä lailla 
muuten saada sitä… (Marit) 
 

77b. Vanligtvis har jag inte gjort något sådant som t.ex. att jag skulle ha pratat om svenskans viktighet 
i arbetslivet… då känns det som om jag skulle säga något som till exempel….att rökning är 
farligt…då får man en sådan känsla att läraren bara tjatar och tjatar. Jag försöker göra det på ett 
annat sätt… (Marit) 
 

78a. Ei. Ei. Nimenomaan vältän sitä. Ja jos ne lähtee vänkäämään, niin en yleensä pitkitä sitä…että 
lyhyillä vastauksilla ja sitten ei enempää…että en mä lähe taistelemaan siitä. En lähde ja ne kyllä 
tietää sen. (Lisa) 
 

78b. Nej. Nej. Jag försöker undvika det absolut. Och om de börjar säga något mot svenska, så vill jag 
inte förlänga det utan bara ger korta svar och det är det. Jag vill inte kämpa för det med eleverna 
och de vet det väl. (Lisa) 

 

Anna-Lena säger att de bästa motiveringarna är väldigt konkreta. Hennes elever som nu är i 

åttonde klass har brevvänner i Sverige och de skriver till varandra på svenska och på tyska 

och i höst ska de träffas i Stockholm.   

 
79a. Mä en ala mitenkään niinku syöttämään sitä siellä seiskaluokalla…niinku ala puolustelemaan 

ennakkoon, että jos joku kysyy, että miks pakkoruotsia. Vaan musta parhaita keskusteluita on 
esimerkiks se Ruotsin matka syksyllä. Mulle on yks lysti se, puhuuko ne siellä saksaa vai ruotsia 
vai englantia, että kunhan ne puhuu jotakin…mulle on ihan yks hailee. Sit siellähän ne niinku 
tajuaa sen, että oikeesti ruotsalaisten kanssa…että vitsi…mä tajuan noita sanoja ja että tuo tajuaa 
mua. (Anna-Lena)  
 

79b. Jag vill inte börja förklara bort det redan i sjunde klass…liksom i förhand. Utan jag tycker att de 
bästa diskussionerna är t.ex. den här resan till Sverige nästa höst. Jag bryr mig inte om de pratar 
engelska eller svenska där. Det är viktigare att de pratar något…på något språk. Alltså där fattar 
de kanske att de verkligen kan förstå varandra… (Anna-Lena) 

 

Samma konkrethet framgick också av Tinas svar när jag frågade hur lärarna försöker 

motivera sina elever att lära sig svenska (se t.ex. intervjuavsnitten 80a och 80b före). Jag 

frågade lärarna hur de motiverar svenska språkets betydelse om det blir problem med 

motivationen. Det vanligaste svaret var att det är Finlands andra officiella språk och att 

svenskan ofta behövs i arbetslivet i Finland. Kajsa anser att svenskan är det näst viktigaste 

språket efter engelskan eftersom om engelskan öppnar dörrarna till den övriga världen, så är 

svenska språket nyckeln till de nordiska länderna. I fråga om arbetslivet tar Tina upp exempel 

på sina egna bekanta som jobbar som sjuksköterskor i Norge. De har fått arbete där eftersom 

de har goda färdigheter i svenska språket och dessutom tjänar de mera än de skulle tjäna i 
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Finland. Hon påminner eleverna också om möjligheten att studera i Sverige. Om eleverna lär 

sig svenska språket ordentligt kan de lättare få en studieplats i Sverige än i Finland. Några av 

hennes gamla elever studerar i Sverige t.ex. till läkare. 

 

En annan lite lustigare motivering som både Tina och Anna-Lena nämnde är att eleverna 

senare i livet kan förälska sig i en svenskspråkig flicka eller pojke och då är det bra att kunna 

tala svenska. Tina anser att eleverna på högstadiet måste motiveras med rent konkreta saker 

som också kan vara lite lustiga men många problem har lösts med hjälp av dem. Naturligtvis 

är det också då lätt att diskutera svenska språkets betydelse om det har hänt någonting 

speciellt i Sverige eller i Norge. När Finland vann guld i ishockey i världsmästarskapet i 

Stockholm är ett bra exempel på detta.  

 
80a. Ja tämähän nyt oli sillon vuonna -95…siitähän nyt on niin valtavan…jo kymmenen vuotta 

aikaa…mutta valtava sensaatio tämä Suomen lätkämaajoukkueen kullansaanti siellä 
Tukholmassa. Vaikka tää nykyinen sukupolvi nyt oli niin pieni silloin, mutta sitä aina vaan niinku 
muistetaan…että voi että…siellähän oli tämä ja sitten den glider in…ja se oli niinku todella hyvä 
potku ruotsin kielen opiskelulle yläasteella se tapaus… Että toivottavasti jatkossa tulee 
samanlaisia. (Tina) 
 

80b. Och det var ju en mycket stor sensation år 1995…som var redan för tio år sedan…när Finland 
vann guld i ishockey i Stockholm. Även om den nuvarande generationen var så ung på den tiden, 
minns man det fortfarande. Man kommer ihåg den här låten…den glider in osv. Alltså det var 
också en mycket stor lyckträff till svenskundervisningen. Jag hoppas att det kommer att hända 
något sådant också i framtiden. (Tina) 

 

Nu i gymnasiet kan man välja om man tar provet i svenska eller inte, men det är ändå ett 

obligatoriskt ämne i skolan. Jag ville också ta reda på vad lärarna tycker om detta eller om 

svenska borde vara helt och hållet ett frivilligt ämne. Kajsa besvarar detta med ett bestämt 

nej. Hon tycker att svenska språket är en viktig del av vår historia och identitet. Om svenskan 

blir ett valfritt ämne i skolan bör man också tänka på vad det egentligen betyder att vara en 

finländare. Ida-Maria, Marit, Lisa och Maria är av samma åsikt. Marit tycker ändå att det är 

bra att man nu inte obligatoriskt behöver ta provet i svenska. 

 
81a. Että en mä tiedä, että voiko sitä nyt mennä siihenkään, että aina kaikki mikä on ikävää, niin 

poistettais. Mutta kyllä mun mielestä tää nyt on…tää on nyt ihan hyvä ylioppilaskirjotuksissa se 
vapaaehtosuus, että ei se tule esteeks kenenkään ylioppilaaks pääsylle. Ja muutenkin oli liian 
kielipainotteinen tuo ylioppilaskirjotus. (Marit) 
 

81b. Jag vet inte om man kan sluta med allt som känns tråkigt. Jag tycker ändå att det är bra att man 
inte obligatoriskt måste skriva svenska i studentskrivningarna…och att det inte lägre är ett 
förhinder för någon att ta studenten. Det var ju för språkbetonat det här studentexamenet. (Marit) 
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Tina anser att svenskan bör bevaras obligatoriskt åtminstone i grundskolan, eftersom ju yngre 

elever det är fråga om desto sämre är det med för mycket valfrihet. I gymnasiet tycker hon att 

valfriheten kan öka och svenskan möjligen kunde vara ett valfritt ämne där, men dessutom 

skulle hon vilja att också många andra ämnen blev valfria, inte bara svenskan. Tina anser att 

det kunde vara bra att om man skriver svenska kunde man med bra resultat också klara av 

tjänstemannaexamen. Då skulle eleverna få konkret nytta av det vid universitetet. Det 

verkligen äcklar henne att det i offentligheten bara diskuteras tvångssvenskan eftersom också 

många andra ämnen är obligatoriska för eleverna. Hon anser att en svensklärare i en sådan 

situation måste ha en stark självkänsla för att kunna tänka självständigt och inte drabbas av 

den allmänna åsikten.  

 

Anna-Lena tycker att eleverna borde börja läsa svenska redan på lågstadiet, eftersom hon tror 

att attityderna inte skulle bli så starkt negativa då. Sedan på högstadiet kunde eleverna ha ett 

par obligatoriska kurser i svenska och dessutom några frivilliga kurser. I gymnasiet borde 

svenska absolut vara obligatoriskt, tycker hon.  Paulina säger att hon förstås önskar att alla 

skulle läsa svenska men om man tänker på verkligheten har inte alla elever tillräckligt med 

färdigheter att lära sig många olika språk. Därför tycker hon att det möjligtvis kunde vara bra 

om eleverna borde läsa minst två språk men att dessa språk inte nödvändigtvis behövde vara 

just svenska och t.ex. engelska.  

 
82a. Kyllä mun mielestä nää viis pakollista kurssia on hyvä…mut…kun sit kuitenkin on sellasia 

oppilaita, joilla on halua oppia toinen kieli, mut et siis niillä on jo se ruotsi siinä toisena kielenä, 
ni ne ei välttämättä sit siinä jaksa enempää opiskella. En tiiä, puhunko mä vähän niinku ranskan 
opettajana, et ku mä nään niinku sitäkin puolta kanssa siinä itse asiassa…et se riippuu aina vähän 
miltä kannalta sitä asiaa ajattelee. Lähinnä jos tosiaan aattelee niitten puolesta, jotka on 
heikompia…ja musta olis hienoa, jos kaikki osais ainakin kaks kieltä…niin miksei se vois olla 
joku muu kuin ruotsi sitten se toinen kieli. Se on semmonen pohdittava seikka. Mä niinku nään 
oikeastaan kaks kantaa siihen asiaan. (Paulina)  
 

82b.  Jag tycker att de här fem obligatoriska kurserna är bra. Det finns sådana elever som vill lära sig ett 
annat språk, men de har ju redan svenska där…och så orkar de inte nödvändigtvis studera något 
annat språk mer. Jag vet inte om jag pratar här som en fransklärarare, eftersom jag ser den här 
sidan också i mitt arbete…alltså det beror sig på hur man tänker på allt detta. Om man tänker på 
de svagare eleverna så tycker jag att vore väldigt fint om var och en kunde prata åtminstone två 
främmande språk…och värför kunde detta andra språk inte vara något annat än svenska…jag 
tycker att det är en sak som man måste fundera på. Alltså jag ser två åsikter till den här frågan. 
(Paulina) 

 

I detta sammanhang tänkte jag också fråga om lärarna tänker att deras arbete skulle bli lättare 

om svenska inte var ett obligatoriskt ämne i skolan. På den här frågan svarar Kajsa direkt att 

då skulle hon säkert ha mindre arbete eftersom det inte skulle finnas sådana elever som skulle 
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vilja studera svenska. Också Maria tror att en sådan situation skulle minska antalet lektioner i 

svenska och i värsta fall skulle hon vara tvungen att arbeta i flera olika skolor för att ha 

tillräckligt med undervisningstimmar. 

 

Paulina, Ida-Maria och Marit tror att arbetet som svensklärare skulle bli lättare om svenska 

blev ett frivilligt ämne i skolan. Detta motiverar de med att då skulle de ha bara sådana elever 

som verkligen vill lära sig svenska och naturligtvis är det alltid trevligare att undervisa om 

det finns motiverade elever. Paulina framhäver också att en viss skillnad skulle vara det att då 

kunde man gå fram snabbare än nu.  

 
83a. …mitä siinä kävis, niin olis se, että päästäis paljon pidemmälle. …jos siellä on motivoituneita, 

jotka haluaa oppii…ja nehän oppii heti ja päästään eteenpäin… Et se on se ero siinä. (Paulina) 
 

83b. …det som skulle hända är att vi kunde gå mycket längre i studierna. Om det finns elever som är 
motiverade av att lära sig språk så lär de sig vanligtvis ganska lätt och då kan man gå framåt i en 
mycket snabbare takt. Det är ju skillnaden, tycker jag. (Paulina)  

 

Anna-Lena tycker att det är klart att hennes arbete skulle bli lättare om svenska språket var 

frivilligt. Hon tycker verkligen synd om sådana elever som inte ens kan finska tillräckligt bra 

att de måste läsa både engelska och svenska. Här finns några exempel på hur hon svarade på 

den här frågan: 

 
84a. No ihan varmasti. Herran jesta…kun on sellasia oppilaita, jotka ysillä saattaa kysyä, että opettaja, 

mikä tää jag täällä on…niin sillon niinku tulee semmonen olo, että eikö niinku täänkin pojan ois 
vähän tarpeellisempaa olla ollut äidinkielen tunneilla. Et ei kaikki kykene…ei ne kykene niinku 
oppimaan niitä. Et mä niinku vähän säälin niitä osaa oppilaista…että miks…miks ihmeessä 
noitten pitää jotakin att-sanoja tai akkusatiivia tai infinitiiviä opetella, ku ei ne hyvänen aika osaa 
ees suomen kieltä kirjottaa. (Anna-Lena) 
 

84b. Absolut. Det finns elever även i nionde klass som kan fråga t.ex. vad detta jag betyder här… 
Alltså då har man en känsla att lektionerna i finska skulle ju ha varit mycket viktigare för den här 
eleven. Det är ju sannt att alla inte kan lära sig främmande språk. Jag tycker synd om sådana 
elever…alltså varför måste de lära sig ord som t.ex. att eller varför måste de lära sig om infinitiv 
eller akkusativ i svenska…om de inte ens kan skriva finska. (Anna-Lena)  

 

Tina som undervisar på högstadiet och arbetar alltså med elever som är yngre och dessutom i 

pubertetsåldern tycker att ju yngre elever det är fråga om desto sämre är frivilligheten. Hon är 

av den åsikten att åtminstone på högstadiet borde svenskan absolut vara obligatorisk men 

därefter i gymnasiet t.ex. kunde också frivilligheten öka.  

 
85a. …mun mielestä se ois ihan hyvä, että ois suurin piirtein tietyt jämptit kuviot, mitä luetaan vaikka 

yheksän vuotta. Ja sen jälkeen se valinnaisuus vois ehkä lisääntyä sitten…että vasta sitten sitä 
tulee ikään kuin sitä järkeä päähän, että mitä mä ehkä tarvinkin. (Tina)  
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85b. …jag tycker att det skulle vara bra om det var bestämt vilka ämnen man skulle lära sig under de 

nio obligatoriska åren. Därefter kunde valfriheten öka. Alltså när man kan tänka sig själv vad det 
är som man kanske kommer att behöva senare i livet… (Tina)      

 

Lisa tycker att arbetet inte skulle bli lättare även om svenska inte var ett obligatoriskt ämne 

eftersom det alltid finns några som inte själva har valt att läsa något frivilligt ämne. När det är 

fråga om elever i högstadieåldern är det ofta föräldrarna som gör beslut i stället för sina barn.  

Detta har man ju sett t.ex. i tyska, tycker hon. 

 
86a. Ei. Mä sanon, että aina löytyy niitä…aina löytyy niitä, joitten puolesta joku toinen on tehnyt 

päätöksen. Ja aina löytyy niitä, joille se oppiminen kuitenkin on vaikeeta. Et ei se silleen 
helpottuis…en mä jaksa siihenkään…ei se mikään taivaspaikka oo auennut siinä. No toihan on 
tietysti näennäinen, ku ruotsi ei ole enää pakollinen, ku sitä ei tarvi enää kirjottaa…et sehän on 
vaan semmonen kauneusjuttu. Ei se mitään muuttanut kuitenkaan… (Lisa)  
 

86b. Nej. Jag säger att det alltid finns sådana elever som inte själv har beslutit sig att studera svenska 
eller något annat språk. Och så finns det också elever för vilka det är svårt att lära sig främmande 
språk. Att man inte lägre obligatoriskt behöver skriva svenska i studentskrivningarna…det var 
bara en skönhetssak, tycker jag. Det hade ju inte någon större verkan. (Lisa) 

 

8.3 Lärararbetets uppskattning 

 

När det gäller lärararbetets uppskattning kom det fram i Kiviniemis undersökning att lärarna 

upplever att de inte längre uppskattas så mycket som förut (Kiviniemi (2000, 77). Därför ville 

jag ta reda på om dessa svensklärare som jag intervjuade själva uppskattar det arbete som de 

gör varje dag och vad de tänker om den allmänna uppskattningen när det är fråga om 

lärararbetet i allmänhet.  

 

Alla lärare utom Lisa säger att de uppskattar sitt arbete som svensklärare eller som 

språklärare om man betraktar detta arbete från ett vidare perspektiv liksom Kajsa säger: 

 
87a. Kielten opettajana kyllä. Vaikea niitä on niinku sillä tavalla eritellä, että arvostan itseäni ruotsin 

kielen opettajana, koska olen ruotsin kielen opettaja. Mut siis yleensä kielten opettajan työ…niin 
arvostan kyllä sitä suuresti…ja siks ehkä tykkään olla siinä ammatissa. Opettajan työ kaiken 
kaikkiaan niin on mun mielestä semmonen, mitä liian vähän arvostetaan ja mitä pitäis arvostaa 
enemmän, koska se on kuitenkin koulutuksen pohjana se opettaja siellä tavallaan. Ja ilman 
koulutusta taas…niin mitä yhteiskunnalle tapahtuis…sitä ei tiedä kukaan. (Kajsa) 
 

87b. Som en språklärare uppskattar jag mitt arbete. Det är ju mycket svårt att analysera det så…som att 
jag uppskattar mig som svensklärare, eftersom jag är en svensklärare. Men lärararbetet i 
allmänhet…det uppskattar jag väldigt mycket…och därför tycker jag om mitt arbete. Jag tror att 
lärararbetet är något som man inte tillräckligt uppskattar och som man borde uppskatta mera. Det 
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är ju läraren som finns bakom utbildningen i sista hand. Och utan utbildning…det vet ju ingen 
vad som skulle hända i samhället. (Kajsa)   

 

Marit tycker att hon uppskattar sitt arbete som svensklärare, men hon medger ändå att 

debatterna om tvångssvenskan har utgjort ett problem i detta arbete och ibland tänker hon om 

det skulle vara annorlunda att arbeta t.ex. som engelsklärare.  

 
88a. No kyllä mä sillä tavalla, että mä koen, että mä oon ammattitaitonen opettaja ja niinku hallitsen 

oppiaineeni hyvin…mutta et joskus aattelee, että minkälaista ois opettaa englantia…että kyllä se 
käy mielessä. Että eihän se nyt tota hauskin asia ole, että on tämmönen keskustelu sun 
oppiaineesta ja sun olemassaolosta niinku koko ajan käynnissä, et se on jotain pakkojuttua… 
Kyllä se on luonut niinku semmosen ongelman tässä ammatissa. (Marit) 
 

88b. Nå ja…jag tycker ju att jag är en yrkeskunnig lärare och kan svenska väldigt bra. Men ibland 
tänker jag hurdant det skulle vara att undervisa i engelska…alttså det är ju inte så roligt att man 
hela tiden diskuterar om tvångssvenska och sådant… Det har ju blivit ett problem i detta arbete, 
tycker jag. (Marit) 

 

Lisa som är av en annan åsikt besvarade frågan på följande sätt: 

 
89a. En…en…en mä jaksa aina. En mä, koska mulla se nyt tietysti johtuu siitä, että mä en oo koskaan 

opettajaks halunnut välttämättä. Et kyllä tää ehkä siitä johtuu, lähinnä. (Lisa) 
 

89b. Nej…nej…jag orkar inte alltid. Hos mig beror det kanske om att jag aldrig ville bli lärare. (Lisa) 
 

I fråga om lärararbetets allmänna uppskattning varierar lärarnas svar.  Maria är den enda som 

anser att lärarens arbete uppskattas väldigt mycket i vårt samhälle. Marit tycker att det inte 

finns någon skillnad mellan lärararbetets allmänna uppskattning och uppskattningen på 

svensklärares arbete.  

 
90a. No en mä nyt tiiä ruotsin kielen opettajan työtä…arvostetaanko. Samalla 

tavalla…niinku…opettajan työtähän nyt jonkun verran arvostetaan kuitenkin, että…et ei nyt ihan 
niin paljon kuin joskus ennen vanhaan. Emmä tiiä, et jos nyt rinnakkain laitetaan joku toinen 
oppiaine, niin ei se nyt varmaan ruotsi ole se arvostetuimmasta päästä, kun siihen liittyy niin 
paljon tunteita. (Marit) 
 

90b. No ja…jag vet inte om svensklärares arbete uppskattas. På samma sätt som…alltså jag tror ändå 
att man nog uppskattar lärararbetet…inte så mycket som tidigare. Men om man jämför svenska 
med andra skolämnen tror jag inte att svenska är bland de mest uppskattade. (Marit)  

 

Kajsa och Lisa tycker däremot att lärarnas arbete knappast respekteras.  

 
91a. Varmaan ihan yhtä paljon kuin kaikkien muidenkin opettajien työtä…että tuskinpa kukaan niinku 

hirveesti opettajan työtä arvostaa, ni miks ruotsin opettajan työtä enemmän tai vahemmän. (Kajsa) 
 

91b. Jag tror att lika mycket som andra lärares arbete…knappast uppskattas lärararbetet så mycket i 
alla fall…och varför skulle man då uppskatta svensklärarna mera eller mindre. (Kajsa)  
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92a. Ei. Ei yleensä varmaan opettajan työtäkään. Ei varmaan silleen, että…se on jännä, että tuo 

yläaste…niin se ei vaadi siinä kielellisessä puolessa, mutta se vaatii kaikessa muussa sietokyvyssä 
niin paljon, että… Arvostetaan varmaan enemmän semmosta kielten opettajaa, että mitä 
korkeammalla asteella se opettaa…totta kai…että siellä vaadittais enemmän sitä kielen 
hallintaa… Mutta sitten ne vaikeat työolosuhteet on oikeasti siellä yläasteella…et se menee 
silleen vähän just päinvastoin… (Lisa) 
 

92b. Nej. I allmänhet uppskattas lärarna inte. Alltså det är ju lite skojigt att arbetet på högatadiet inte så 
mycket kräver av läraren när det gäller språkfärdigheter…utan det som krävs är alla slags 
tålamodsförmågor. Jag tror att man uppskattar mer sådana lärarna som undervisar i en högre nivå 
än lärarna i lägre nivåerna…liksom på högstadiet. Alltså att uppskattningen tycks gå hand i hand 
med språkets svårighetsnivå. Men de svåra arbetsförhållandena finns ju just på högstadiet. Alltså 
situationerna är liksom i motsats till varandra… (Lisa)     

 

Anna-Lena och Ida-Maria tycker att lärararbetet i allmänhet inte uppskattas utan det som man 

sätter värde på i dag är något som ger vinster. Ida-Maria säger att bristen på uppskattning kan 

man t.ex. märka om man tänker på att det inte ges tillräckligt med resurser till skolor och när 

det görs besparingar i kommunerna är det ganska ofta undervisningssektorn som drabbas av 

dem. 

 
93a. Niin tota…mä tiiän, et ihmiset ei arvosta sitä. On varmaan ihmisiä, jotka niinku arvostaa…mutta 

siis niinku yleisesti tänä päivänä mennään tuolla niin ylhäällä…että kaikki on siis tietotekniikkaa 
ja siis sellasta. Että nehän on opettajia, että nehän on kutsumusammatissa ja ne on tosiaan vaan 
ilosia kun ne saa tehä sitä työtä…että ku ne saa ees pikkusen rahaa. Että siinä mielessä mä 
en…niinku ulkoa katsottuna…mä en niinku arvosta omaa työtäni. Mut sit taas sisältä katsottuna 
mä arvostan ihan hirveästi…koska mä tiiän…että mä teen kauhean tärkeetä…mä kasvatan, mä 
opetan ja ties mitä teen. (Anna-Lena) 
 

93b. Alltså…jag vet att människorna inte uppskattar det. Visserligen finns det några som 
uppskattar…men idag är allt bara datateknik och sådant. Man tycker att lärararbetet är ju ett kall 
och att lärarna är nöjda om de ens får lite lön. Alltså i detta avseende uppskattar jag inte mitt 
arbete. Men om jag tänker det inifrån, så uppskattar jag det väldigt mycket, eftersom jag vet att 
jag har ett mycket viktigt arbete…jag fostrar elever, jag undervisar…och allt möjligt. (Anna-
Lena)  

 
94a. Se vähän riippuu siitä, mitä ihmiset arvostaa. Et kyllähän koulutuksen tärkeydestä aina 

puhutaan…ja kielitaidosta ja näin…mut ei siihen kauheesti kuitenkaan satsata tai anneta 
resursseja. Että tuntuu, että aina vaan kouluja ja opetusta niinku karsitaan…ja mä en pidä sitä 
kyllä minään kauhean arvostuksen merkkinä. Et ei niinku arvosteta semmosta ihmistyötä…et kun 
ei kaikki voi tuottaa voittoo eikä kaikkee mitata rahassa…et semmonen mun mielestä unohtuu 
ihan liikaa. Vaikka sieltä ei niitä hirveitä rahavoittoja tuliskaan, niin kyllä mun mielestä pitäis 
aina joka asiassa pitää se ihmisyys mielessä. (Ida-Maria) 
 

94b. Det beror lite på vad människorna uppskattar. Man pratar ju om utbildningens viktighet och 
så...och främmande språk…men i praktiken satsas det inte på det, alltså det ges inga resurser. Det 
känns så att skolor och undervisning reduseras hela tiden. Det ser jag inte som ett tecken på 
uppskattning. Det berättar om att man i allmänhet inte uppskattar människoarbete… Det är ju 
sanningen att allt inte kan ge vinster eller producera något…det glömms ju allt för ofta. Även om 
skolan och undervisningen inte skulle ge några stora vinster, så borde man aldrig glömma 
mänsklighet. (Ida-Maria) 
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Tina anser att en del säkert respekterar lärarna och speciellt då är uppskattningen stor när man 

behöver lärare eller när man behöver svenska. Hon tycker ändå att lärararbetets uppskattning 

i alla fall har drabbats av en stor inflation under de senaste åren. När föräldrarna blir arga kan 

även de säga till läraren vad som helst. Paulina däremot tycker att hon inte är den rätta 

personen som kan berätta om lärarna i allmänhet eller svensklärarna uppskattas i vårt 

samhälle. Hon tror att sådant inte sägs direkt till lärarna.  

 
95a. …en mä osaa sanoa arvostetaanko vai ei.  En mä osaa sanoa arvostetaanko täällä niinku oikeen 

muitakaan silleen…et ollaanko me enemmänkin vähän niinku semmosia itsestäänselvyyksiä…et 
mehän ollaan opettajia. (Paulina) 
 

95b. …jag kan inte säga om det uppskattas eller inte. Jag kan inte säga om man uppskattar något annat 
heller…alltså kanske är vi bara något som man tar för självklart…alltså…vi är ju lärare. (Paulina) 

 

Anna-Lena har märkt att det finns en skillnad mellan svenska och tyska när det gäller 

uppskattning. Hon tror att människorna i allmänhet sätter mycket större värde på tysklärarna 

än på svensklärarna och redan vid universitetet var det liksom lite skämmande att säga att 

man studerar svenska.  

 
96a. Et ei yleensäkään opettajan työtä arvosteta. Tai se on minun käsitys…mutta…mut jos mä sanon, 

että mä oon saksan ja ruotsin opettaja, niin kyllä kaikki on, että ai saksan…niinku et sitä pidetään 
paljon ylempänä kuin ruotsia. Mut että..ai, ootko sä ruotsin opettaja…et eiks se oo ihan kauheeta. 
Tai suurin piirtein jo se, että ku opiskeli yliopistossa ruotsia, ni se oli vähän semmonen nolo asia. 
Et mä niinku hyvin usein sanonkin…että mä oon niinku saksan opettaja…enkä ruotsin opettaja… 
(Anna-Lena) 
 

96b. I allmänhet uppskattas lärarna inte. Eller det är min uppfattning. Men om jag säger att jag är en 
tysk- och svensklärare…så märker jag det att tysklärarna uppskattas mera än svensklärarna. Men 
om jag säger att jag är en svensklärare, så tycker man synd om mig. Även vid universitetet var det 
lite skämmande att säga att man studerar svenska. Ofta säger jag bara att jag är en 
tysklärare…inte en svensklärare… (Anna-Lena) 

 

Också Lisa säger att speciellt svenska språket inte uppskattas och hon tror att uppskattningen 

varierar mellan klassnivåerna, alltså ju högre klassnivå desto större uppskattning. Värsta 

fallet tycks vara att man undervisar på högstadiet och därtill i svenska.   

 
97a. No onhan se vähän niinkin, että jos vieraat ihmiset kysyy, et no mitä sä teet…niin kyllä siinä saa 

niinkun aika hyvin jauhot kurkkuun, kun sanot, et no mä oon ruotsin opettaja. Mut harvemmin 
sitä sanoo silleen suoraan…vaan no niin…että kielten opettaja tai opettaja tai jotain muuta 
vääntelyä tai sellasta… Kai sitä kunnioitusta saa sitten siinä kohtaa…riippuen varmaan siitä, et 
millä luokka-asteella opettaa. (Lisa) 
 

97b. Om människor som inte känner mig frågar efter mitt yrke…så om jag säger att jag är en 
svenslärare…kan de inte få fram ett ord. Men sällan säger jag det direkt…utan något som t.ex. att 
jag är en språklärare eller en lärare…eller något sådant. Jag tror att en lärare får uppskattning 
beroende av i vilken klassnivå han undervisar. (Lisa)  
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När jag frågade om eleverna uppskattar lärarna är de alla fyra av samma åsikt att i 

högstadieåldern och inte ens alltid i gymnasieåldern förstår eleverna hur mycket besvär 

lärarna gör sig för elevernas skull. Uppskattningen tycks komma först i senare ålder.  

 

9 MOTIVERANDE FAKTORER I ARBETET 
 

9.1 Gemenskapskänsla 

 

9.1.1 Den allmänna atmosfären i skolan 
 

Enligt Decis och Ryans självbestämmandeteori börjar motivationsprocessen på arbetsplatsen 

från den sociala atmosfären (se kapitel 5.4). Atmosfären tycks vara av mycket stor betydelse 

också för de lärare som jag intervjuade. Paulina har en stark åsikt om den här saken och säger 

att om läraren inte kan umgås med elever på ett konstruktivt sätt så kan han inte arbeta som 

lärare. Det som en lärare först och främst behöver är att komma överens med olika slags 

människor.  

 
98a. …kyl opettajan pitää pystyyn tekee yhteistyötä. Et jos ois semmonen, että ei pysty siihen, niin ei 

se onnistu. Et yhteistyötähän se on sitten oppilaittenkin kanssa. Siis että siinä vaaditaan 
ehdottomasti sitä…ja myöskin sitä, että sietää sitten…opettajan työssä justiin, että saattaa tulla 
kommentteja. Siinä vaaditaan ihmissuhdetaitoja… (Paulina) 
 

98b. …en lärare måste ju kunna samarbeta med andra människor. Alltså om man inte kan, så går det 
inte. Det är ju samarbete också med eleverna. I lärararbetet måste man absolut ha 
samarbetsförmågor…och också att man kan stå ut med olika slags kommenter. Alltså i detta 
arbete krävs speciellt att man kan komma överens med olika slags människor… (Paulina)  

 

Maria och Tina tycker att atmosfären är den viktigaste faktorn på arbetsplatsen som påverkar 

deras arbetsmotivation. Också enligt Deci och Ryan är gemenskapskänslan den viktigaste 

motivationsfaktorn (se kapitel 5.4). Maria anser att lärarna på hennes arbetsplats kommer bra 

överens med varandra och att den sociala omgivningen är bra i allmänhet. Hon tycker att det 

är viktigt att både rektorn och lärarna stöder och hjälper varandra när det behövs. Dessutom 

finns det inte heller några slags grupperingar bland lärarna, vilket hon ibland har märkt i 

andra skolor. 
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99a. No totta kai ne ihmiset, ne kollegat. Et ku ne on hauskoja, mukavia, sä saat niiltä tarvittaessa 
tukea. Ja rehtori samoiten. Ni sinne on kiva mennä sinne töihin. Et on niinku semmonen, et ei 
tartte niinku jännittää, et minkälaisia ne työkaverit on tai et mitä kommentteja sieltä niinku tulee. 
Ja samalla lailla kaikki oppilaat, ketä mä tällä hetkellä opetan, ni on niinku tosi mukavia. (Maria) 
 

99b. Naturligtvis människorna, alltså kollegerna och rektorn. Att om de är trevliga och hjälper dig vid 
behov så är det också trevligt att gå till arbetsplatsen. Då behöver man inte tänka på vilka slags 
kommenter man ska höra från dem. Och förstås också eleverna. Alltså jag tycker att alla mina 
elever är mycket trevliga. (Maria)  

 

På Tinas arbetsplats verkar situationen vara densamma. Hon medger att den inte alltid har 

varit så, men den nuvarande situationen är bra eftersom lärarna är av relativt samma ålder och 

ytterligare ganska likasinnade. På grund av detta behöver man inte vara på sin vakt att tala 

någonting opassande utan man kan helt enkelt vara sig själv och därför trivs hon mycket bra 

på sin arbetsplats. På frågan om den viktigaste faktorn gällande arbetsmotivation svarade hon 

så här: 

 
100a. Työtoverit eniten. Meillä on hyvä opettajanhuone ja sitä on kehunut kaikki sijaisetkin. Et tällä 

hetkellä se on hyvä verrattuna niihin lähtökohtiin, kun minä nuorena opettajana tulin tänne. Tällä 
hetkellä meillä on loistava työskentelyilmapiiri opettajainhuoneessa. Ehkä se johtuu siitä, että 
mitä samanikäsempiä ja avoimempia ihmisiä on, niin se on sen parempi. Et jos on sellasta ikään 
kuin…mikä nyt saattaa johtua ikäerosta. Joillakin saattaa olla, että niinku jotenkin haluais, että 
vanhempia lehtoreita kunnioitettais aivan mielin määrin ja pitäis varoa puhumasta mitä sattuun ja 
ei sais nauraakaan eikä jutella mukavia. Ni kyllähän se ahdistaa, et sä oo sillon oma ittes. Tällä 
hetkellä me ollaan suurin piirtein homogeenisia, samanikäsiä, niin me viihdytään todella hyvin. Et 
sieltä saa niinku sitä kannustusta. Että se on kyllä meijän valtti. (Tina) 
 

100b. Arbetskamraterna för det mesta. Vi har ett mycket bra lärarrum och det har och vikarierna berömt. 
Alltså just nu är det mycket bra om man jämför med situationen när jag som ung lärare kom hit. 
Jag tror att den goda gemenskapskänslan beror på att vi alla är ganska samåriga och öppna 
människor. Om det finns äldre kolleger så kan det någon gång vara så att man liksom måste ha 
stor respekt för dem och ibland kan det också vara så att man inte ens får skratta och prata vad 
som helst. I en sådan situation kan man ju inte vara sig själv och det är ångestskapande. Alltså jag 
tycker att gemenskapskänslan är mycket bra i vår skola just nu och det beror på att vi är en 
homogen grupp och vi stöder varandra. (Tina) 

 

Atmosfären bland lärarna verkar vara bra också i skolorna där Marit, Ida-Maria, Paulina och 

Anna-Lena arbetar. Marit påpekar att en bra gemenskapskänsla egentligen är en 

grundförutsättning för en hög arbetsmotivation och gemenskapskänslan baserar sig förstås på 

en ömsesidig tillit bland arbetskamraterna.  

 
101a. No tietysti se, että saa tehdä työtä sillä tavalla niinku itse parhaaksi näkee, että ei niinku rehtori 

ole tuota jotenkin päällepäsmärinä tai… Sillä tavalla niinku, että tässä tehään…että on semmonen 
rehtori, joka luottaa opettajan ammattitaitoon. Et se on tärkeetä, että luottaa siis, että opettaja 
tietää parhaiten sen oman työnsä ja antaa tehdä sillä tavalla eikä hengitä niskaan. Se on musta 
hirveän tärkeetä. Ja sit se, että on hyvä yhteishenki, että on kiva tulla työpaikalle…se on taas 
semmonen perusedellytys. Ja että tuntuu ihan kivalta mennä luokkaan… (Marit) 
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101b. Förstås det att man kan göra sitt arbete på sitt eget sätt och rektorn är inte sådan som säger hur du 
ska göra det…alltså att rektorn litar på lärares arbetskunnighet. Jag tycker att det är mycket 
viktigt. Och sen att gemenskapskänslan är bra och att det är trevligt att komma till 
arbetsplatsen…det är ju en grundförutsättning. Och att det känns roligt att gå till klassen… 
(Marit) 

 

Anna-Lena berättar att gemenskapskänslan bland alla lärare är mycket bra och språklärarna 

brukar träffas också på fritiden. Ida-Maria säger detsamma och konstaterar att många av 

hennes kolleger också är goda vänner till henne.  

 
102a. Mä oon ollut ehkä neljässä, viidessä koulussa, niin mä oon siis nähnyt monenlaista. Et on aina 

niitä meijän kulmaa ja teijän kulmaa ja kenen puolella sä oot…ja tämmöstä näin. Et tää on aivan 
mieletön. Et just äsken kerroin sitä, et me kielten opettajien kanssa tavataan myös työajan 
ulkopuolella. Musta se kertoo jo aika paljon, et meillä on hirveen hyvät välit ja suhteet. (Anna-
Lena) 
 

102b. Jag har varit i fyra eller fem olika skolor och så har jag sett olika slags arbetsgemenskaper. Att det 
finns alltid grupperingar bland lärarna. Men jag tycker att vi har en mycket bra arbetsgemenskap i 
vår skola och vi även träffas med språklärarna på fritiden. Alltså jag tycker att det berättar ju 
redan ganska mycket…att vi har mycket bra förhållanden. (Anna-Lena) 
 

103a. …että meillä kielten opettajilla on niinku hyvä, toimiva yhteistyö ja melkein kaikki on mun tosi 
hyviä ystäviä. (Ida-Maria) 
 

103b. …att vi språklärare har ett mycket bra och fungerande samarbete och nästan alla av dem är mina 
goda vänner. (Ida-Maria) 

 

Enligt dessa svar kan man dra den konklusionen att gemenskapskänslan mellan kolleger är 

mycket viktig för lärarna, vilket bara framhäver behovet av gemenskapskänsla som är en 

central motiverande faktor i Decis och Ryans motivationsteori.  

 

På Kajsas arbetsplats är situationen lite annorlunda. Både högstadie- och gymnasielärarna 

delar samma lärarrum och sammanlagt finns det alltså väldigt många lärare i skolan. Hon 

tycker att samhörighetskänslan bland lärarna i allmänhet är okej men hon tycker att den 

varken är bra eller dålig utan någonting däremellan. Enligt Kajsa har lärarna inte tillräckligt 

tid att stöda varandra och dessutom finns det ett par kolleger som hela tiden försöker förpesta 

hela atmosfären så att man ständigt måste tänka på vad man säger. Kajsa tycker ändå att detta 

inte påverkar väldigt mycket den allmänna atmosfären bland lärarna. Hon framhäver att även 

om gemenskapskänslan inte är den bästa möjliga är den i alla fall OK. 

 
104a. Se (yhteishenki) on ihan OK. Mä en sano, että se on erinomainen. Emmä sano, että se on huono. 

Että tuota…se on siltä väliltä. (Kajsa) 
 

104b. Den (gemenskapskänslan) är helt OK. Jag säger inte att den är utmärkt. Jag säger inte heller att 
den är dålig. Alltså…den är något däremellan. (Kajsa) 
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Situationen på Lisas arbetsplats verkar vara ännu värre. Hon konstaterar att lärarna ofta 

skryter med den goda gemenskapskänslan men Lisa är av annan åsikt om saken och säger att 

det finns olika slags klickar bland skolans lärare.  

 
105a. Nuo aina kehuu itteänsä, että kun meillä on niin hyvä henki ja muuta…että yllättävää kyllä. Siellä 

on todella sellaset kauheat kuppikunta-asetelmat kuitenkin. Et siinä on vähän semmonen… 
Kuppikuntia on…aineryhmittäin…ikäkuppikuntia…ja sitten on semmosia pedagogisia 
näkemyksiä-kuppikuntia…että osa on sitä mieltä, että toiset tietää kaikesta kaiken…tai luulee 
tietävänsä kaikesta kaiken… Ja sitten siellä on välistä aika suureenkin ääneen ratkottu näitä 
ristiriitoja. Se on musta aika huvittavaa, että miten aikuiset ihmiset jaksaa. Että siellä on vähän 
sitä. (Lisa) 
 

105b. Lärarna i vår skola alltid berömmer sig själva och säger att gemenskapskänslan är så bra och 
sådant…vilket jag tycker är lite överraskande. Men det finns olika slags grupperingar där…alltså 
olika slags kotterier…t.ex. bland olika ämnen…bland olika åldersgrupper. Och så finns det några 
slags ”pedagogiska synpunkter”-kotterier…altså några tror sig veta allt om allt…eller snarare tror 
sig veta. Och ibland har man också försökt lösa dessa konflikter ganska högljutt. Jag tycker att det 
är lite skrattretande…att hur vuxna människor ids göra något sådant. (Lisa) 

 

Arbetskamraterna och gemenskapskänslan är alltså mycket viktiga när det är fråga om 

arbetsmotivation, men liksom Deci och Ryan konstaterar är motivationen en mycket 

hierarkisk företeelse och när man försöker förklara motivation bör man ta många faktorer i 

beaktande. Detta kom fram också i lärarnas svar och man måste minnas att när det gäller 

motivation kan man inte bara tänka på en sak utan snarare ett hundra saker. När jag frågade 

vilka är de saker som de intervjuade lärarna tycker är de mest påverkande när det gäller 

arbetsmotivation, kom det fram många slags saker, liksom arbetskamraterna, eleverna, de 

fysiska omständigheterna, den sociala atmosfären, hur man mår själv, elevgrupperna, hur 

man kan samarbeta med sina kolleger, om man kan tänka på annat än bara undervisning osv. 

Så här svarade t.ex. Ida-Maria: 

 
106a. No tietysti se työ itse. Et se on sellasta, mistä tykkää ja minkä kans haluaa tehdä hommia. Et se on 

haastavaa, mut ei liian… Et siihen on tarjolla jonkinlaiset resurssit ja puitteet…et sen pitäis olla 
kunnossa, että ylipäätään vois tehä tätä hommaa. Ja nyt sitten, että se ryhmäkoko ei olis mikään 
ihan älytön, että aikaa olis tarpeeks…että se vaikuttaa. Sit vaikuttaa tietysti se, miten itse 
voit…ootko terve…onko niinku hyvä fiilis täällä. Ja sitten ihan äärimmäisen tärkee on se, että 
minkälainen on yleinen fiilis tuolla työpaikalla…sekä opettajien keskuudessa…miten johto 
kohtelee sua… Että arvostusta…miten työkaverit, niinku miten työt jaetaan, miten asioista 
puhutaan, onko muuta elämää kuin se opettaminen…niinku meillä työporukalla yhessä. Ja ilman 
muuta sitten ne ryhmät, minkälaiset ryhmät tulee ja semmonen niinku… Jotenkin semmonen 
niinku kokonaisvaltanen tuntu, että asiat menee nyt ihan hyvin…tai hyvin, ei ihan hyvin vaan 
silleen riittävän hyvin… Mikään palikka ei niinku oo silleen kohtuuttoman heikommalla… (Ida-
Maria) 
 

106b. Förstås det själva arbetet. Att det är sådant som man tycker om. Att det är utmanande, men inte 
för utmanande. Att det finns några slags resurser och ramer så att man överhuvudtaget kan göra 
detta arbete. Och sen att elevgrupperna inte är för stora…att det finns tillräckligt med tid för alla 
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elever. Också din egen hälsa påverkar arbetsmotivationen. Och det som är jätteviktigt är 
gemeskapskänslan bland arbetskamraterna…hur man delar arbetsmängden…hur man pratar om 
olika slags saker…om man gör också något annat med hela arbetsgruppen. Och förstås hurdana 
elevgrupper man har… Alltså på något sätt så att man man har en känsla att alla saker är i balans 
med varandra. (Ida-Maria)    

 

Även om gemenskapskänslan är mycket viktig är det också av stor betydelse att de fysiska 

omständigheterna är i en tillräckligt god kondition. Tyvärr tycks detta vara ett problem i 

många skolor i dag som inte kan låta bli att påverka lärarnas arbetsmotivation på något sätt. 

Åtminstone Ida-Maria, Kajsa, Lisa, Marit och Paulina medger att de fysiska 

omständigheterna inte är tillräckligt bra.  

 
107a. No henkinen ilmapiirihän meillä on hyvä työyhteisössä. Mutta puitteethan on heikot. Että täähän 

lähtee niinku remonttiin tää koulu, täällähän on…tota…täällä ei ilma vaihdu yhtään…että 
täälläkin on nelkyt oppilasta. Ja vaikka olis vaan kolkyt oppilastakin, niin täällähän ei ilma 
vaihdu, vaikka avais ikkunan…ja on hirveen hankala olla. Fyysiset työolot on huonot…ja 
kyllähän sä näit sen mun työpisteen, että ei siinä oo tilaa tehdä yhtään mitään. (Paulina) 
 

107b. No arbetsklimatet är ju bra hos oss men de fysiska omständigheterna är dåliga. Den har skolan ska 
renoveras. Luftväxlingen fungerar inte och om det finns fyrtio eller trettio elever i klassen så är 
det förskräckligt. Det hjälper inte alls om du öppnar fönstret. Alltså de fysiska omständigheterna 
är dåliga. Och du såg ju mitt arbetsbord…där finns ingen plats att göra något. (Paulina) 
 

108a. No meillähän on ainakin fyysiset puitteet aivan surkeat. Että tää on ihan niinku yks tikittävä 
aikapommi tää talo. (Ida-Maria) 
 

108b. No, vi har jättedåliga fysiska omständigheter. Alltså det här huset är en tidsinställd bomb som 
håller på att tickas. (Ida-Maria) 

 

Även om det skulle vara skönt att arbeta i en ny och fin skola med alla moderna apparater 

kan man också hitta goda sidor i den gamla och trånga skolan. 

 
109a. …mutta toisaalta sekin…kaikki tämä ahtaus tuo siihen semmosen hassun sävyn. Ja semmosen 

niinku …kauheen kodikkaankin ja niinku… Opiskelijat tuo monesti esille sitä, että kun täällä ei 
oo liian hienoo, niin täällä voi olla silleen niinku rennosti. Tai että ollaan niinku sillit purkissa, 
mutta että kaikki ollaan niinku siinä samassa purkissa… (Ida-Maria) 
 

109b. …men i alla fall…all denna trånghet ger en lustig nyans åt arbetet här. Kanske även en mysig 
känsla. Också eleverna säger ofta att det är så trevligt att vara här eftersom det inte är för fint…att 
man kan ta det lugnt på något sätt. Alltså vi är här liksom packade sardiner men vi alla är 
tillsammans i den här situationen… (Ida-Maria) 

 

9.1.2 Rektorns betydelse i förhållande till atmosfären 
 

Rektorn är en ganska central person i skolan när det gäller atmosfären (se t.ex. Tahkokallio i 

kapitel 2.3). Enligt Maria är rektorn i deras skola omtyckt. Hon säger att rektorn är mycket 

hjälpsam och samarbetsvillig mot lärarna. Trots att rektorn är en auktoritet i skolan behöver 
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eleverna inte vara rädda för honom, eftersom han alltid diskuterar på ett konstruktivt sätt. 

Tina säger att de har en väldigt bra rektor i skolan. Han är diplomatisk, eftertänksam och 

finkänslig. Dessutom är han opartisk och tar till hänsyn olika slags synpunkter. Kajsa 

konstaterar att de fick en ny rektor i skolan först i höstas och kanske därför har han inte haft 

så mycket tid att umgås med lärarna. Trots detta anser hon att rektorn har gjort sin del i fråga 

om atmosfären. 

  
110a. Meillä on hyvä rehtori. Hän on hyvin diplomaattinen ja tuota…harkitsevainen. Ja ottaa tosiaan 

huomioon kaikenlaisia näkökantoja…että olemme erittäin tyytyväisiä nykyiseen rehtoriimme. 
Rehtori on siis tasapuolinen kaiikille…ja sanotaan että semmonen hienotunteinen…eikä pidä… 
Niinkuin esimerkiks joissakin kouluissa kuulemma on…niin tämmöstä omaa souosikkiporukkaa 
ympärillä… (Tina) 
 

110b. Vi har en bra rektor. Han är mycket diplomatisk och…eftertänksam. Han tar olika slags 
synpunkter i beaktande och vi alla är nöjda med vår nuvarande rektor. Alltså vår rektor är rättvis 
och opartisk. Han har inga sådana favoriter som jag har hört att några rektorer har… (Tina)  
 

111a. Meillä on tuolla nyt uus rehtori. Se tuli mun kans yhtä aikaa, elikkä nyt vasta syksyllä ja on 
tosiaan ollut siellä vasta yhden lukukauden. Ni rehtori itekin hakee sillä lailla paikkaa siellä. Ja se 
kuitenkin pysyttelee aika paljon erossa, vaikka on ihan sosiaalinen henkilö…niin ei sitten paljon 
opettajien kanssa tekemisissä oo. Mutta rehtori on kyllä oman osansa tehnyt sen yhteishengen 
eteen…että kyllä se enemminkin parantaa sitä yhteishenkeä kuin sitä millään lailla murentaa. 
(Kajsa) 
 

111b. Vi har en ny rektor nu. Alltså han kom till skolan i höstas liksom jag och han har varit där bara en 
termin. Därför har han inte varit så mycket i kontakt med lärarna även om han är en social person. 
Jag tycker ändå att han har gjort sitt bästa för att skapa en god gemenskapskänsla. (Kajsa) 

 

Anna-Lena och Paulina tycker att rektorn har gjort sitt bästa vad som gäller atmosfären i 

skolan. Anna-Lena tycker egentligen att grunden för en bra skola är en god rektor och ett gott 

kansli.   

 
112a. Meillä on hyvä rehtori. Oon ollut semmosessa koulussa, jossa oli järkyttävä rehtori ja mikään ei 

toiminut. Mä oon sitä mieltä, että hyvän koulun perusteet on hyvä rehtori ja sitten hyvä kanslia. 
Ne on semmosia asioita, että niitten pitää toimia. (Anna-Lena) 
 

112b. Vi har en bra rektor. Jag har varit i en skola som hade en förskräcklig rektor och ingenting 
fungerade. Jag tycker att basen för en bra skola är en bra rektor och ett bra kansli. De är sådana 
saker som måste fungera. (Anna-Lena) 

 

Marit och Ida-Maria konstaterar att rektorn litar på lärarnas yrkeskunnighet och är en trevlig 

förman men de båda tycker att rektorn saknar någon slags kraftighet när det är fråga om 

skolans allmänna regler, såsom rökning.  

 
113a. No hyvä puoli on se, että antaa tehdä töitä ihan omassa rauhassa ja luottaa opettajan 

ammattitaitoon ja ei oo semmonen hirveen byrokraattinen…sellanen niinku…että on sellanen 
inhimillinen. Että entinen oli vähän… On sillain vapaus tehdä niin kuin itse haluaa. Mut sitten 



 64

tietysti huonoja puolia voi olla justiin se, että tietty semmonen jämäkkyys puuttuu. Niinku 
monissa asioissa, missä rehtorin pitäis olla nimenomaan se, joka niinku iskee nyrkin 
pöytään…jossain niinku oppilaitten käytöksessä…kaikki tämmöset tupakointiasiat, jotka ärsyttää 
hirveästi opettajia ja muut, että… Mutta kaikkea ei voi saada. Meillä on hyvä…mutta niinkun 
työn kannalta meillä on ihan mukava esimies. (Marit) 
 

113b. Den goda egenskapen hos rektorn är att han låter lärarna arbeta självständigt och litar på lärarnas 
arbetskunnighet. Men på något sätt saknas han kraftighet…i sådana situatiner där rektorn borde 
vara den person som slår näven i bordet och sätter gränser för olika slags saker…såsom rökning 
som irriterar andra lärare. Men allt kan man inte få. Vi har en bra och trevlig förman i alla fall. 
(Marit)  

 

114a. …et kyllä meijän reksi on kuitenkin kauheen ihmisläheinen…semmonen niinku pr-miehenä. Mitä 
nyt joskus käytäntö vähän ontuu, mutta kyllä se niinku luottaa meihin opettajiin… Kauheeta nyt 
kyllä sanoa, mutta siis joskus vois olla silleen vähän jämäkämpi eikä lähteä liikaa mukaan noihin 
oppilaitten juttuihin. Et pitää olla selkeet rajat ja niistä pitää oikeesti kiinni. Kyllä rehtori on mun 
mielestä joskus vähän ehkä liian hyvä jätkä…et vähän vaikee pistää rajat tai niinku… (Ida-Maria) 
 

114b. …att vår rektor är ju mycket människonär…som en pr-man… Ibland haltar ju praktiken lite men 
han litar på oss lärare i alla fall. Det är fruktansvärt att säga detta men jag tycker att rektorn kunde 
vara lite mer kraftig och inte följa med med elevernas greger… Alltså det måste finnas klara 
grenser som man måste hålla i. Jag tror att rektorn i vår skola är en lite för mild man som har det 
svårt att sätta gränser. (Ida-Maria) 

 

Ida-Maria medger att det ibland är ju mycket svårt att säga sanningen, speciellt när det är 

fråga om något negativt som gäller t.ex. arbetsförhållandena, men hon tycker att det i sista 

hand alltid är bättre att se sanningen i vitögat än att om man hör om sakerna från någon 

annanstans. Ida-Maria konstaterar vidare att den biträdande rektorn egentligen är skolans 

andliga ryggrad och vanligtvis kan han ta hand också om negativa situationer på 

arbetsplatsen. Lisa säger för sin del att de har en rektor som verkligen har gott om auktoritet 

och hon tycker att det också är lite störande. Hon konstaterar att rektorn tydligt visar att 

lärarna är underordnade till honom. 

 
115a. On. Nimenomaan sitä (auktoriteettia), että välistä vähän liikaakin. Kyllä sillä auktoriteettia piisaa, 

että kyllä se pistää niitä häirikköjä… Opettajilla…et just nää vanhemmatkin, varsinkin 
vanhemmat opettajat, niin erityisesti…hyvä ettei teitittele sitä. (Lisa) 
 

115b. Ja, det har han (auktoritet) och ibland ju för mycket. Alltså han har auktoritet och kan handla med 
sådana svåra elever. Lärarna…dessa äldre lärare också…speciellt äldre lärare… Det är snar att de 
även börjar nia honom… (Lisa) 

 

Även om det enligt lärarna verkar vara viktigt att rektorn har auktoritet kan det också bli en 

nackdel om han är en allt för dominerande person i skolan. Åtminstone Lisa tycker det, när 

hon jämför situationen i skolan där hon arbetar nu och skolan där hon arbetade tidigare. 

 
116a. Että tuolla on ihan selkeesti niinku alaisen roolissa, että… Ja kun sen vois tehä sen homman 

paljon muullakin lailla. Ja sit siihen vaikuttaa sekin, että tuolla koulussa ne käskyt tulee tosiaan 
sillä lailla ylhäältä, sekä oppilaille että opettajille. Et jos vertaa siihen lukioon, missä mä olin, niin 
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siellä aineryhmä teki päätökset. Et siellä oli kullakin aineryhmällä esimerkiksi 
aamunavausvuorot…tyyliin viis vuodessa tai kymmenen vuodessa. Ja sitten sai siinä 
aineryhmässä keskenään sumplia, että missä järjestyksessä ja kuka pitää ne…et oli tyyliin yks 
viikonpäivä ja yks aineryhmä. Kun taas tuolla se käsky tulee niinku suoraanhenkilökohtasesti. 
Että tulee vähän sellanen käskytettävä olo, että no mitäs minä tässä kun sinä käsket sieltä ylhäältä, 
että pidä nyt se aamunavaus, että nyt pitää pitää. Et se tulis silleen paljon pehmeemmin se 
aineryhmän kautta. Siinä on niin monta tapaa, miten sen voi tehdä. Että tuossa näkee silleen aika 
jännästi sen johtajuuden. (Lisa) 
 

116b. Alltså här i vår skola är man klart en underställd. Och jag tycker att man kunde göra detsamma 
arbete också på många olika sätt. I vår skola kommer befallningarna direkt såväl till lärare och 
elever. Om jag jämför med situationen med gymnasiet där jag arbetade förr då var det alltid 
ämnesgrupperna som gjorde beslut…om olika saker. Men i denna skola kommer befallningarna 
direkt och personligt. Då känner man sig vara klart underställd. Och detsamma kunde man göra 
också många andra sätt…på ett lit mjukare sätt. På ett konstigt sätt kan man se vem som leder den 
hela gruppen i vår skola. (Lisa)   

 

9.1.3 Samarbetet mellan lärarna 
 

Om gemenskapskänslan mellan lärarna är bra så tycks också samarbetet vara livligt. 

Vanligtvis betyder detta samarbete växling av undervisningsmaterial, men lärarna säger att de 

också t.ex. gör gemensamma prov för att lite minska arbetsmängden. Tina säger att 

samarbetet är mycket mångsidigt. Det kan vara något så enkelt som t.ex bytandet av åsikter, 

men också något större liksom att arrangera en fest för att fira Lucia-dagen som enligt Tina 

har blivit en årlig tradition i deras skola. Marit konstaterar att det är just samarbetet som är en 

mycket bra sak på hennes arbetsplats. 

 
117a. Sehän tässä koulussa on hyvä, että me tehdään aineryhmän sisällä ja kielten opettajien kanssa 

yhteistyötä. Että sitä pitää oikeastaan niin itsestään selvänä, että sitä ei edes tulis ajatelleeks ellei 
joskus joku kertois jostain muista käytänteistä. Että kun joku muu on jossain muussa 
koulussa…niin hyvänen aika…että onko teillä yhteiset kokeet. Että heillä oli niin, että jokainen 
piti omat kokeet. Mehän tehdään kaikki…että laadi sä se koe ja meillä on yhteiset materiaalit. 
Tietysti jokaisella on omat kansiot, niinku tuntisuunnitelmakansiot, mutta että jos joku tekee 
jotakin, niin se jaetaan muillekin. Et meillä on erittäin niinku hyvä tää systeemi, että… Ei siinä ois 
mitään järkeä, että neljä opettajaa tekis niinku saman asian yksinään, kun sen voi jakaa, että tee sä 
tämä, niin mä teen ton. Että erittin paljon tehdään yhdessä. (Marit) 
 

117b. Det som är bra i detta arbete är att vi har gott om samarbete med kolleger, både med språklärare 
och andra lärare. Ibland har jag hört sådana kommentarer från andra lärare att ”herre gud, har ni 
gemensamma prov?”. I vår skola gör vi allt tillsammans. Vi har gemensamma material och 
gemensamma prov. Förstås har var och en sina egna planer för sina lektioner…men om någon 
uppfinner något nytt så utdelas det också för andra lärare. Det finns inget sinn i att man gör allt 
själv om man kan vara mycket mer effektiv om man gör det allt tillsammans. (Marit)  

 

För Ida-Maria tycks samarbetet vara mycket viktigt och hon säger att som ung lärare har hon 

varit väldigt lycklig eftersom hon har fått arbeta i en skola där de äldre kollegerna alltid har 

varit redo att hjälpa henne.  
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118a. Mä oon varsinkin ollut varmaan oikeen ärsyttävä…kova kyselemään, kun kaikki on niin uutta. 

Että onneks on ollut niin pitkäpinnasia nuo meijän kollegat, että ne on sitte niinku todella auliisti 
antanut tietotaitonsa käyttöön. Ja saa kattoa niitten mapeista ja ei tartte hävetä, jos ei tiiä jotakin 
sanaa ja jos ei tiiä, että mitenkä vaikka sanotaan miukumauku ruotsiks ja…ihan semmosta. Kyl 
niinku tosi paljon…tää on niinku tosi paljon semmosta. Ei pelkästään vaan niinku sitä…vaan 
niinku oikeesti ihan niinku ystäviä, joitten kans voi lähtee lenkille tai syömään tai tehään jotain 
tai… Niinku onnekas olen ollut kyllä. (Ida-Maria) 
 

118b. Speciellt jag har varit en mycket retande person…alltid frågat något eftersom allt är så nytt för 
mig. Och jag tycker att jag har varit speciellt lycklig att ha sådana arbetskamrater som alltid är 
villiga att hjälpa mig och man behöver inte skämmas om man inte vet något på svenska… Och 
inte bara det utan nästan alla mina arbetskamrater är också mina goda vänner. Jag kan göra också 
många andra saker med dem. Jag skulle säga att jag har varit lycklig. (Ida-Maria) 

 

Kajsa konstaterar att hon gör samarbete med både svensk- och tysklärarna och speciellt 

svensklärarna har en gemensam princip att hjälpa varandra. De har t.ex. gemensamma 

mappar där det finns olika slags undervisningsmaterial eller gamla prov som var och en fritt 

kan använda. Detsamma kan man inte säga om engelsklärarna i skolan. Liksom Kajsa redan 

tidigare har sagt är gemenskapskänslan mellan egelsklärarna inte bra och det finns inte heller 

något samarbete. Det kan man anse också som en faktor som sänker lärarnas 

arbetsmotivation på något sätt.  

 
119a. Mutta sitten taas englannin opettajissa, kun on näitä vähän hankalampia tapauksia, niin siellä 

mennään ihan sillä lailla, että tämä on minun ja jos sinä näet tämän, niin sehän on sitten vaan 
sinulle eduksi, että minä pidän vaan omat tavarani piilossa. Ja jos on keksinyt jonkun tosi hyvän 
idean, ni ei sitä vaan saa jakaa niille muille, ettei ne muut sitten ole yhtä hyviä kuin minä. Ja 
niinkun tämmöstä. Mutta niinku ruotsin opettajien kanssa on ihan OK. Ja saksan opettajienkin 
kanssa. (Kajsa) 
 

119b. Men bland engelsklärare där det finns sådana lite svårare människor… Där delar man inget med 
andra kolleger. Om du har uppfunnit något nyttigt så är det bara för dig och det är bäst att ingen 
ska veta om det…om du inte vill att de andra också kommer att vara lika bra som du. Men 
samarbetet med svensklärarna i vår skola går bra. Och detsamma skulle jag säga också om 
tysklärarna. (Kajsa)  

 

Kajsa säger att samarbetet förstås underlättar arbetet eftersom man kan dela arbetsmängden 

tillsammans med kollegerna. Det ger också säkerhet på det viset att man kan diskutera om 

t.ex. olika undervisningsmetoder och byta åsikter om allt som man funderar på. Om 

samarbetet inte fungerar har man naturligtvis en större arbetsmängd, vilket enligt Kajsa känns 

också lite frustrerande. 

 

Anna-Lena säger att de ofta gör gemensamma prov men hon har många gånger märkt att det 

inte fungerar så bra. Om någon annan lärare gör ett prov till hennes elever så kan övningarna 

vara helt olika än vad den egna läraren har gjort tillsammans med sina elever på lektionerna. 
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Och det förorsakar bara onödig ängsla hos elever.  Anna-Lena tycker ändå att man borde göra 

mera samarbete men problemet är att det inte finns någon tid för det.  

 
120a. Enemmän pitäis tehä. Enkun opettajat musta tekee aika paljon, mutta tota…vois olla enemmänkin. 

Mutta mistäs sä taas revit sen ajan, että ruvetaan yhessä jotain nysväämään, ku sitä ei oo. (Anna-
Lena) 
 

120b. Man borde ha mera samarbete. Jag tror att engelsklärarna gör mycket samarbete men det kunde 
också vara mera… Men man har inte tid att planera något tillsammans… (Anna-Lena) 

 

Maria säger att hennes kolleger brukar t.ex. göra prov tillsammans men hon själv tycker att 

det inte är så bra eftersom alla har sin egen undervisningsstil och betonar inte nödvändigtvis 

samma saker på lektionerna. Även om gemenskapskänslan mellan lärarna är bra konstaterar 

Maria att hon inte gör så mycket samarbete med sina kolleger. 

 
121a. Mä oon varmaan sellanen oman tien kulkija osittain, et teen niinku kaiken ite. Ja sit se on mun 

mielestä ihan semmonen, et jokainen meistä opettaa eri tavalla ja must on ihan tyhmää, jos mä 
pidän semmosen kokeen, et mä en oo mielestäni tota asiaa opettanu heille hyvin. Mä painotan 
varmasti eri asioita ku joku eri opettaja. (Maria)  
 

121b. Jag är kanske en slags människa som har sin egen väg så att jag gör allt självt. Och så tycker jag 
att var och en har sin egen undervisningsstil och det som är dumt är att jag har ett likadant prov för 
mina elever som min kollega har. Det gör jag inte. Det är klart att jag framhäver olika saker än 
mina kolleger och i mina prov ska eleverna kunna sådana saker som jag har framhävt i mina 
lektioner. (Maria)  

 

9.1.4 Elevernas påverkan i lärares arbetsmotivation 
 

När det är fråga om lärares arbetsmotivation och den sociala atmosfären i skolan kan man 

inte heller utesluta elevernas påverkan efterson läraren tillbringar största delen av sin 

arbetstid med olika slags elevgrupper. En sak som jag ville ta reda på var om lärarnas 

arbetsmotivation är beroende av elevgruppen. Alla gav genast ett positivt svar. Maria gav 

först ett lite tvekande svar på frågan men medgav ändå att också hennes arbetsmotivation på 

någon grad är beroende av gruppen. 

 
122a. Ei yleensä, mut nyt ku mul on tää viientoista hengen poikaluokka, ni niinku niille ei siis missään 

aineessa pysty opettamaan samalla tavalla niinku jollekin toiselle opetusryhmälle, ni totta kai se 
niinku vaikuttaa. Et sitä niinku aina huokasee helpotuksesta, kun niitten kaksoistunti on ohi. 
(Maria) 
 

122b. Inte vanligen. Men nu när jag har den där klassen med femton pojkar, så är det klart att man inte 
kan undervisa dem liksom en vanlig klass. Det är ju klart… Alltid efter den här klassens 
dubbelstund har jag en suck av lättnad… (Maria) 
 



 68

123a. On. Et jos ryhmä on sellanen niinku kuollut lahna, niin en mä sitten lähde pelleilemään siellä 
hirveesti mitään ekstraa, että… Tai jos vastaavasti , että ne on ihan järkyttävän villejä…siis siinä 
mielessä ihan hyperaktiivisia, lentoon lähdössä…niin sitten tehdään jotain tylsää kirjallista 
tehtävää, että ne olis edes jonkun hetken hiljaa ja tekis jotain. Että ihan riippuu siitä…se on vähän 
niin, että miten ne on mulle kivoja, ni niin mä oon niille kiva ja jaksan tehdä juttuja…totta kai. 
Että muhun se ainakin vaikuttaa. (Lisa) 
 

123b. Ja, det har en viss inverkan. Om gruppen är liksom en död fisk så försöker jag inte ha någon 
speciell undervisning. Eller på andra hand…om eleverna är mycket aktiva…eller snarare 
hyperaktiva, så  gör vi något skriftligt arbete så att de skulle vara tysta bara en sekund. Allt beror 
egentligen om eleverna. Jag är trevlig om de är trevliga åt mig. Så går det. Åtminstone i mig har 
det en stor inverkan. (Lisa)    
 

124a. Toki siinä mielessä, et jos on semmonen niin sanottu kivirekiryhmä, et joka ei viiti niinku tehä 
yhtään mitään, niin kyllähän siinä motivaatio menee. Ja niinku just lähinnä harmittaa. Ja sit niinku 
mä sanoin, niin se on hirveän rankkaa. Se on henkisesti rankempaa. Jos on just semmonen 
kauhean ilonen, kiva ryhmä, jotka on valmiita tekemään, niin totta kai se lisää, et niitten kans 
keretään paljon asioita mennä… Et se on…se on ihan selvä.  (Paulina)  
 

124b. Ja, naturligtvis. Speciellt i det sinnet om man har en sådan slags svår grupp som inte vill göra 
någonting. Där tappar man också sin egen entusiasm. Det förargar och det är också ganska 
hårt…andligt. Om man jämför det med situationen med en mycket gladare och positivt inställda 
grupp. Det är ju klart att man har en högre motivation då…och man hinner behandla viktiga 
saker. (Paulina) 
 

125a. On. Totta kai. Niinku mä sanoin, ni totta kai sä meet…sulla on… On, on…sehän on ihan selvä 
paikka, että kun sulla on lukujärjestys ja sä näät, että voi ei, että siellä on tämä tulossa, ni totta kai. 
Se on ihan selvä paikka, että ku sulla on hyvä ryhmä…sellanen kiva porukka…ni sä nautit jo siitä 
ajatuksesta, että voi taas niiden kanssa mennä ja opettaa… Että totta kai. (Tina) 
 

125b. Ja. Naturligtvis. När man har veckoplanen i handen och vet att den nästa gruppen kommer att vara 
de och de…naturligtvis. Det är ju klart om du har en god grupp…en sådan trevlig grupp…att det 
höjer arbetsmotivationen. Förstås. (Tina) 

 

Anna-Lena och Kajsa, vilka tycker att elevernas inlärningsmotivation är en viktig faktor i 

fråga om lärares arbetsmotivation, säger också att elevernas inlärningsfärdigheter är av 

betydelse. 

 
126a. On. Aika paljon. Et jos on esimerkiks tosi semmonen vaativa ryhmä ja siellä on paljon semmosia, 

jotka tähtää kiitettävään ja siihen laudaturiin, ni kyllä mä vielä nään vielä enemmän vaivaa sen 
eteen. Et mä hommaan niille sitten sen eksaktin tiedon jostain asiasta…tai teen teen jotakin 
sellasta, mistä ne saa vielä niinku enemmän irti. Kun taas, jos siellä on vaan semmosia, jotka koko 
ajan huutaa vaan, että pakkoruotsi pakkoruotsi, ni sillon mennään vaan niillä perusjutuilla. Että en 
viiti ehkä ite nähä niitten eteen niin paljon vaivaa, kuin mitä jos joku ois tosi innostunut. (Kajsa) 
 

126b. Ja. Det betyder mycket. Om jag har en sådan grupp där det finns elever som vill ha ett berömligt 
vittsord…eller laudatur, så har jag mer besvär med mina lektioner. Jag vill ge dem den präcisa 
informationen som de behöver…och även mera. Men om det bara finns sådana som inte kan 
tänka på något annat än tvångssvenskan, så har vi bara grundsakerna och sådant. (Kajsa)  
 

127a. On. Et jos mä vertaan… Mulla on ysillä perusryhmä ja laaja ryhmä..niin ne on niinku päivä ja yö. 
Se toinen on justiin se, minne mä aina meen kynsin hampain. On niittenkin kans ihan hyviä 
tunteja, mutta sitten kun tulee itellekin se olo, että ku eihän tuo ymmärrä ees suomen kieltä, ni 
mitä mä teen… (Anna-Lena) 
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127b. Ja. Om jag jämför med… I nionde klass har jag en grupp som är liksom dag och natt. Den andra 
gruppen är sådan dit man går med all våld. Det finns också goda stunder med dem men ofta har 
man en känsla att…vad kan jag göra om de inte ens förstör finska språket… (Anna-Lena)  

 

När jag frågade vilken av dem är viktigare, motivation eller färdigheter medgav Anna-Lena 

att båda har en viss påverkan men det är ju motivation som är viktigare. 

 
128a. Varmasti kumpikin. Eniten ärsyttää se asennevamma, jos se joskus tulee esille. Ja sit semmonen 

saamattomuus…jos mä niinku sanon, että tehään parin kanssa, ni ne ei niinku saa peppua 
ylös…niinku mennä parin luo. Mä en niinku kestä sellasta yleistä saamattomuutta. (Anna-Lena) 
 

128b. Jag tror att båda är viktiga. För det mesta irriterar mig den där negativa inställningen…om det nu 
någon gång kommer fram. Och det som är mycket irriterande är någon slags oföretagsframhet. 
Alltså om jag säger att nu ska vi göra något med paret, så kan man inte röra på sig och gå till sitt 
par. Den slags oföretagsamhet kan jag inte stå med. (Anna-Lena) 

 

Paulina framhäver ändå att hennes arbetsmotivation har ingenting att göra med elevernas 

färdigheter i svenska språket. Det viktigaste är att man kommer bra överens med eleverna och 

att eleverna har en stark inlärningsmotivation. 

 
129a. Ei. Ei mun mielestä se vaikuta. Mä oon kyllä yhtä motivoitunut opettamaan myös heikompia 

ryhmiä, et jos ne vaan on ite motivoitunut, niin sitä oikeen mielellään opettaa. (Paulina) 
 

129b. Nej. Jag tycker att det inte har någon inverkning. Jag är ju motiverad i att undervisa både de 
sämre grupper om de bara vill lära sig det som jag undervisar. (Paulina) 

 

Ida-Maria medger också att elevgruppen har en inverkan i hennes arbetsmotivation men hon 

verkar vara lite tvekaktig och vill inte gruppera elever till bättre och sämre eftersom det inte 

är rättvist enligt henne. 

 
130a. No…kyl se vähän on…et…toki, joo…mut kyl mä siis yritän, olipa ryhmä mikä tahansa niin 

kuitenkin tehdä niinku parhaani. Silleen että en mä anna sen niinku liikaa vaikuttaa. Että ehkä se 
oma sisäinen fiilis on niinku joittenkin ryhmien kanssa niinku enemmän silleen…et jee…kun 
toisten. Mutta en mä jotenkin niinkun… ei se oo reilua… jos se ohjaa niinku liikaa. Et jotenkin 
niinku toiset ryhmät ois jotenki niinku huonompia kuin toiset… Ei se saa mennä niinkään, ei 
todellakaan. (Ida-Maria) 
 

130b. Jag försöker göra det så att jag inte låter grupperna påverka för mycket. Jag försöker göra mitt 
bästa oberoende av gruppen men sanningen är att med några grupper har man en bättre känsla än 
med andra. Men man får ju inte heller låta det styra sitt arbete för mycket… liksom att några 
grupper skulle vara bättre än de andra… inte alls. Då är det inte längre rejält. (Ida-Maria) 

 

Jag ville också fråga hur lärarna upplever gemenskapskänslan mellan eleverna och om 

atmosfären på lektionerna är uppmuntrande. Det kan man ju redan gissa att det för det mesta 

boror av gruppen liksom det kommer fram t.ex. i Marias, Anna-Lenas, Kajsas, Lisas och 

Paulinas svar. I allmänhet verkar det vara en bra och uppmuntrande atmosfär mellan elever 
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men det finns ju också några svårare grupper. Maria säger att atmosfären har mycket att göra 

med läraren men om det finns flera klickar mellan elever så kan hon inte heller göra 

situationen bättre. Maria tycker att den svåraste situationen är om man måste fortsätta arbetet 

efter en annan lärare. Anna-Lena medger att i några grupper är gemenskapskänslan inte så 

bra, men eleverna har lärt sig att de måste vara redo att arbeta med alla slags kompisar. 

Åtminstone tills vidare har det fungerat väldigt bra.  

 
131a. …riippuu hirmu paljon luokasta. Et mä oon siinä sillä lailla tekijänä, et kuinka mä tuun luokan 

kanssa toimeen…ja mielestäni mä tuun luokkien kanssa hyvin toimeen. Mut sit jos siellä luokassa 
on hirveesti klikkejä niitten oppilaitten välillä, ni totta kai se vaikuttaa siihen yleisilmapiiriin. Sitte 
ite joutuu niinku hajaantumaan niinku monelle, et niinku kaikkien kans tulee toimeen. (Maria) 
 

131b. …det beror mycket om klassen. I allmänhet har jag alltid kommit fram med olika slags klasser 
men om det finns många konflikter mellan elever så kan det inte låta bli att påverka den allmänna 
atmosfären också. Så måste man bara försöka komma överens med alla. (Maria)  
 

132a. Mä toivosin ainakin. Ja taas tulee se yks ryhmä mieleen, et kun käsketään mennä pareittain, niin ei 
peppu nouse…et mä en oo sun kaa tai… Mut kaikki muut ryhmät toimii. Ja ne on oppinut, että ku 
se paikka arvotaan, ni sä et tiiä kuka tuossa on…ja opettaja ei niinku kysele, et meetkö sä ton kaa 
vai etkö mee. Että kyllä mä kokisin aika lailla, että ilmapiiri ois hyvä. Se on musta yks älyttömän 
tärkee se oppimisilmapiiri, että miten ne siellä oppii. (Anna-Lena) 

 
132b. Jag hoppas åtminstone. Och igen minns jag den grupp där det är så svårt att bilda par… Men alla 

andra grupper…där går samarbetet bra. Och jag tror att eleverna har lärt sig arbeta med vem som 
helst i klassen. Jag tycker att inlärningsklimatet är en av de viktigaste sakerna i fråga om hur man 
lär sig språken. (Anna-Lena)  
 

133a. Yleensä kyllä, joo. Että ei mulla ainakaan oo ollut mitään ongelmia. Joskus on vähän sellasta 
levotonta ja muuta, mutta tuota…ne on ihan marginaalitapauksia. Kyllä siellä ihan mielellään 
kaikki loppujen lopuksi istuu. (Kajsa) 

 
133a. I allmänhet, ja. Åtminstone jag har inte haft några svårigheter. Ibland är eleverna lite oroade och 

sådant…men det gäller bara om så kallade marginalfall. Jag tycker att eleverna sitter där ganska 
gärna…i alla fall. (Kajsa) 
 

134a. Se vaihtelee ryhmittäin, mutta semmonen ryhmä, joka… Kyl mun mielestä…mut kylhän se on, 
kun on monta erilaista luonnetta siellä… Mutta että on ryhmiä, joilla on, niillä on oikeen hyvä 
yhteistyö. Ne on niinku yhtä pataa kaikki.  (Paulina) 

 
134b. Den varierar mellan grupperna…det finns ju så många slags elever… Men det finns sådana 

grupper som kan samarbeta riktigt bra och där arbetar alla för samma mål.  (Paulina) 
 

Lisa tycker att atmosfären på lektionerna inte alltid är så bra men sanningen är att läraren inte 

kan göra så mycket för att förbättra situationen. 
 

135a. Riippuu paljon ryhmästä. Ysien kanssa on yleensä ottaen ihan hauskaa, kun ne on kuitenkin ollut 
jo niin monta vuotta yhessä. Ja sit kun joka luokassa on, vaikka kuinka on ollut, että 
koulukiusaamiseen on pyritty puuttumaan, niin siellä on aina niitä ryhmiä, että siellä on sellasia, 
joitten kanssa kukaan ei halua tehä parityötä. Ja mä en voi siinä vaiheessa hirveesti mitään 
sille…sitten kuitenkaan. (Lisa) 
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135b. Den beror mycket om gruppen. I allmänhet är det roligt att arbeta med eleverna i nionde klass 
eftersom de har redan många år varit tillsammans. Men…även om man har ju ofta försökt ingripa i 
skolmobbningen, så finns det alltid några elever som ingen vill samarbeta med. Och i en sådan 
situation kan jag inte heller göra mycket för att förbättra situationen. (Lisa) 

 

Marit som har arbetat som lärare rätt så länge tycker att det verkligen är synd att 

elevgrupperna i dag inte längre är så stabila som förut. Den här situatinen kommer från det 

nya systemet, det kursorienterade gymnasiet, där det inte längre finns stabila klasser på 

samma sätt som förut.   

 
136a. …joskus tuntuu, että on semmosia löllyköitä, että heitä saa niinku kauheesti yrittää herätellä ja 

välillä niinku…johtuen ehkä tästä, että millon nyt mikäkin porukka on koossa. Niin ne ei…ne on 
vieraita toisilleen. Se ei aina samalla tavalla niinku synny se yhteishenki siihen. Kolkyt tuntia aina 
maksimissaan yhessä, niin eihän ne…ne joutuu istumaan vierekkäin, jotka ei tunne toisiaan…ja 
kyllähän sen näkee. Että jos on ryhmä, joka on ollut yhessä jo ala-asteelta lähtien, niin se on ihan 
erilaista. Entisessähän koulusysteemissä nää luokat oli kiinteitä ja kaikki opiskeli yhessä kaikki 
oppiaineet. Niin se oli ihan erilaista opettaa. (Marit) 

 
136b. Ibland känns det att det finns några elever vars uppmärksamhet man måste försöka väcka hela 

tiden…beroende av gruppen förstås. Men jag tror att orsaken till det kan vara att eleverna inte 
känner varandra så väl att de skulle ha någon slags gemenskapskänsla. Om de sitter bredvid 
varandra högst trettio timmar och de känner inte varandra…det kan man ju se. Alltså om det finns 
en sådan grupp som har varit tillsammans ända från lågstadiet, så är det ju en helt annan sak. I det 
gamla skolsystemet hade man ju stabila elevgrupper och de där grupperna studerade alla ämnen 
tillsammans. Då var det också helt annorlunda att undervisa sådana grupper. (Marit)   

 

Kiviniemi (2000, 82, 84) konstaterar att lärarna i dag utför ett mycket krävande arbete. 

Elevgrupperna ofta alltför stora och många elever är oroliga eller har personliga problem men 

lärarna har ont om tid att ta hänsyn till elevernas problem eller behov (se kapitel 2.3). Jag 

bestämde mig att fråga lärarna om de tycker att de kan ha kontakt med elever och om de har 

tillräckligt med tid att ta olika slags elever till hänsyn. Maria tycker att hon kan ha kontakt 

med alla elever. Bara någon gång har det varit några svårare elever men det har ju hänt så att 

de där eleverna har flyttats till specialundervisning. Kajsa säger också att det finns elever som 

är så blyga att de inte har mutighet att kontakta läraren individuellt, dvs. som öga i ögat. 

 
137a. No…jos nyt jaetaan kahtia, että on olemassa sellasia oppilaita, joihin on vaikea saada 

kontaktia…ja ne on just yleensä semmosia, jotka on vähän ujompia ja jotka istuu yksin ja jotka ei 
vastaa, jos niiltä kysyy jotakin. Ja jos kysyy, että ookko sä tehnyt läksyt, ni ne vaan niinku kattoo, 
eikä välttämättä… Ei koskaan katso silmiin…-ei saa sanottua muuta kun joo tai ei. Semmosiin on 
hirmu vaikea saada kontaktia. Ja niistä ei niinku oikeen tiedä, että osaako ne…vai eikö osaa. Ja 
haluaako ne oppia vai eikö ne halua oppia.  (Kajsa) 

 
137b. Nå…om man nu gör en skillnad mellan eleverna… Alltså det finns sådana elever som det är svårt 

att ha kontakt med…och valgen är de lite blygare elever som bara vill sitta ensam och som inte 
svarar något på frågorna. Och om man frågar dem om de har gjort sina läxor så säger de inte mer 
än ja eller nej… Med sådana elever är det mycket svårt att ha kontakt med och det är också 
mycket svårt att veta om de kan eller inte kan svenska…eller om de vill eller inte vill lära sig 
något. (Kajsa)   
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Ida-Maria tycker att hon som ung lärare själv har så mycket att lära sig om arbetet att hon 

ofta glömmer att skapa en personlig kontakt med eleverna.  

 
138a. …kyllä se valitettavaa on, että miten niinku suuressa ryhmässä monesti se menee se sama teksti 

niinku kolmellekymmenelleviielle, että ei sitä pysty niinku yksilöimään sitä…en mä ainakaan 
vielä tässä vaiheessa. Että kun mun opetus on vielä niin alussa ja joutuu tarkkaan miettimään, että 
mitä mä teen, että ne oppis…ja niinku käyttämään aikaa. Et se henkilökohtanen kontakti 
opiskelijoitten välillä niin ehkä välillä vähän unohtuu. (Ida-Maria) 

 
138b. …det är ju mycket beklagligt hur svårt det är att ha personlig kontakt med eleverna i en stor grupp. 

Åtminstone för mig är det mycket svårt eftersom jag inte har så mycket arbetserfarenhet och jag 
har så mycket att lära mig själv ännu. Och ibland glömmer jag kanske den personliga kontakten 
med eleverna. (Ida-Maria) 

 

Ida-Maria säger ändå att hon förstås försöker hjälpa elever så mycket som möjligt och det 

tycks bli lättare hela tiden. Hon medger att det finns några elever som inte alls vill prata om 

sina personliga problem med läraren och Ida-Maria tycker att då är det bättre att låta dem 

vara i fred. 

 

Tina säger att hon för tillfället har några sådana elever, med vilka det är svårt att komma i 

kontakt, men hon tycker att man måste ta till hänsyn att eleverna är bara 13 till 16 år gamla 

och i pubertetsåldern. Hon konstaterar att det snarare är oroande om eleven kan gå genom 

högstadiet utan att ha något upprorsskift. Det som hon tycker kan skapa oro hos föräldrar och 

lärare är om detta skift blir för lång och då är det verkligen viktigt att man ingriper i 

fårhållanden så att situationen inte blir för svår. Tina konstaterar att om hon märker att någon 

elev har problem så påverkar det henne också, förstås. Det som Tina tycker är en väldigt stor 

brist är att det just nu inte finns någon psykolog i skolan.  

 
139a. …mut meijän täytyy niinku ottaa huomioon, että he elää niinku myrskyisessä murrosikävaiheessa. 

Ja sillon on vaikeaa jotenkin lähestyä oppilasta, jos hän on hyvin sulkeutunut ja hän ei halua puhua 
ongelmistaan kenenkään kanssa. Ja mulla on näitä tämmösiä tälläkin hetkellä. Että itellä on 
semmonen paha olo, kun näkee kuinka paha olo on sillä oppilaalla. Ja se ei johdu siitä kielestä 
(ruotsista), se ei johdu mistään…ehkä oppiaineesta…vaan se johtuu aivan muista asioista. Se 
johtuu kotoa tai omasta…niinku elämäntilanteesta. (Tina) 

 
139b. …men vi måste märka att de lever vid en stormig pubertetsålder. Och då är det svårt att närma sig 

en sådan elev som är jätte reserverad och som inte vill prata om sina problem. Och sådana elever 
har jag också nu. Och om man ser hur dåligt någon elev mår då mår man inte heller bra. Och det 
beror inte om språket (svenskan) eller något annat ämne utan det beror om helt andra saker. Det 
beror om situationen hemma…eller livssituationen. (Tina)  
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Paulina som undervisar i gymnasiet säger att det inte finns tid att skapa en personlig kontakt 

med eleverna under lektioner men annars har hon lite tid om det bara behövs och vanligtvis 

kan hon ta hand om allting. Ibland är det ju lite ångestskapande eftersom arbetstakten är så 

hård och man måste spara om allting hela tiden. Det som Paulina tycker är en positiv 

utveckling är att de mentala problem inte längre är en så svartvit sak som förut. Utan att 

ignorera problem diskuterar man hellre om dem nuförtiden. 

 
140a. …et ku on aika paljon näitä psyyken ongelmia opiskelijoilla, että…se ei oo enää niin 

mustavalkonen asia. Että antaa olla toisen, kun näkee, että se… Ja nimenomaan ahdistaa se, että… 
Jos se nyt mun kanssa ei saa kontaktia, niin se ei oo niin kauhean tärkeä asia…vaan se, että tietää, 
että sillä on muuten asiat vähän… Ja kun ei oikein tiiä, missä se raja menee… Että se on ihan 
muut asiat, jotka vaikuttaa. Et jos sä oot masentunut, niin se on ihan sama, et ootko sä ruotsin 
tunnilla vai matikan tunnilla vai kotona. Että tota, ne asiat on aika isoja sillon. (Paulina) 

 
140b. …alltså många elever har psygiska problem…att det inte längre är en så svartvit sak. Jag tycker att 

det är bättre att låta en sådan elev vara… Det är ju inte en så viktig sak om någon elev inte kan ta 
kontakt med mig…det som känns ångestskapande är att man vet att den där eleven inte mår bra. 
Och man vet ju inte riktigt var gränsen går egentligen. Alltså om man är deprimerad så mår man 
inte bättre om man är på svensk- eller mattelektionen eller hemma. Det är ju helt andra saker som 
det är fråga om…och då är dessa saker också ganska stora. (Paulina)      

 

Liksom det redan tidigare har kommit fram tycker Marit att atmosfären i dagens gymnasier är 

så hektisk att lärarna knappast har tid att lära känna sina elever.   

 
141a. Kyllä se on niin kiireistä tää muu työ ja touhu, että kun on niin…niin vähän aikaa siinä. Aina se on 

se kurssiohjelma ja näin…tuntuu, että mitä isompi tällanen yksikkö, kun mä oon pienessä ja isossa 
ollut…niin tuntuu, että tää on aivan niinku semmonen mylly, jossa kaikki pyörii ja että täällä on 
niinku hektinen tää ilmapiiri. (Marit) 

 
141a. Det där arbetet är ju så hektiskt och man har så lite tid där. Det finns alltid det där 

kursprogrammet…och det känns att arbetet är ännu mer hektiskt i en stor skola liksom den här 
skolan. Jag har arbetat både i en liten och en stor skola och den här stora skolan verkar vara liksom 
en kvarn där allt bara rullar och den hela atmosfären är så hektisk. (Marit) 

 

Marit tycker att situationen har blivit svårare under åren. Tidigare hade läraren bättre 

möjligheter att lära känna eleverna men i ett kursorienterat gymnasium har läraren inte 

likadana möjligheter. Om man lär känna sina elever under en kurs på något sätt, så kan det 

hända att man inte längre möter dem på andra kurser.  

 
142a. Että ei samalla tavalla ole aikaa oppilaille niinku…kun ei tutustu niihin niin hyvin. Että ku ennen 

ne oppi tuntemaan, ihan luonteen, ja että minkälainen ja miten tuolle voi asioita esittää…miten mä 
puhun tuolle ihmiselle. Mutta nyt kun on nää niinku… Pitäis sillä tavalla ensin tutustua, että kun ei 
kaikille voi puhua samalla tavalla. Ni se saattaa olla, että sitä oppilasta ei enää ookkaan, kun on 
vähän päässyt niinku…oppinut tuntemaan sen. Ni sitten sitä ei enää ookkaan seuraavalla kurssilla 
ja… Tää on tämmöstä niinku…tämmöstä dynaamista ja muuttuvaa…että ei oo niinku semmosta 
pysyvyyttä. Just ja just saattaa nimet oppia sen kurssin aikana, jos on ihan uus porukka…ja sekin 
kovalla työllä…ni miten siinä nyt vielä ihmisiä oppis tuntemaan. (Marit) 
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142b. Att man har inte längre tid för eleverna…att man inte längre lär sig känna dem så väl. Tidigare 

lärde man känna sina elever och deras personligheter och man visste just på vilket sätt man kunde 
prata med olika slags elever. Men nu…man borde lära känna eleverna först…men det kan vara att 
man inte längre har samma elever på nästa kurs. Det här systemet är så dynamiskt och 
föränderligt…det finns ingen stabilitet. Om man lyckas lära känna eleverna till namnet under en 
kurs…som är ju också jobbigt…så hur kunde man lära känna sina elever riktigt. (Marit) 

  

Lisa har en helt annan åsikt om den här saken. Hon tycker att läraren har tillräckligt med tid 

att lära sig känna sina elever, åtminstone så väl som det behövs. Hon gav ett följande slags 

svar på frågan: 

 
143a. No ihan varmaan niin tarpeeksi kuin pitää. Että kun siellä kuitenkin ollaan vaan töissä. Että en mä 

mee sinne mitään sydänvertani vuodattamaan… (Lisa) 
 
143a. Det är säkert att man har ju så pass mycket tid som det behövs. Alltså man arbetar där bara. 

Åtminstone jag vill inte ta det för allvarligt… (Lisa)   
 

Om det finns några elever som det är svårt att kontakta, så är det ofta fråga om mycket 

svårare saker. Och Lisa tycker att hon inte kan göra mycket åt situationen då.  

 

Anna-Lena konstaterar att det är omöjligt att lära känna elever under lektionerna. På sistone 

hade hon en vän från Tyskland som på grund av PISA-undersökning ville komma till Finland 

och se vad som elever gör i skolan här. Och det som den här besökaren lade märke till var hur 

eleverna så fritt talade med läraren. Anna-Lena vill framhäva att det är ytterst viktigt att 

läraren diskuterar om saker som intresserar elever. Om det finns också något utanför språken, 

vilka man fäörsöker lära sig på lektionerna, så är det också mera uppmuntrande att fortsätta 

studier. Så här berättade Anna-Lena: 

 
144a. Jos mulla on yli kakskytä oppilasta tunnissa, niin se on aika mahoton. Sen takia mä yritän tehä just 

tämmösiä, että mennään elokuviin tai leivotaan kotsan luokassa. Tai tämmöstä ”ei 
luokkatyöskentelyä”. Ja siellähän sen oppilaan oppii tuntemaan paljon paremmin kuin siinä 
pelkässä luokassa. Et ei varmaan kukaan opettaja voi sanoa, et se tuntis oppilaan niinku niin 
hyvin. Monesti se oppilas saattaa jäähä niinku tunnin jälkeen juttelemaan niinku ihan muita ja… 
Mulla oli just yks saksalainen käymässä täällä…ja …se oli mun tuttu. Ja tietysti tämän PISA:n 
myötä oli kiinnostunut meijän koulusta ja menetelmistä ja kaikesta.  Ja kun mä kysyin, et mikä oli 
niinku erilaista, ni se sano, et hänen mielestään oli niinku niin ihmeellistä, että ne oppilaat jutteli 
sun kanssa. Ne vaan niinku sano, et Anna-Lena ja jutteli kaikkia muitakin asioita…että ei heillä 
ikinä onnistuis semmonen. (Anna-Lena) 

 
144b. Om jag har över tjugo elever per timme är det omöjligt. Därför försöker jag arrangera något sådant 

som t.ex. ett biobesök eller att vi bakar något tillsammans i hushållsklassrummet…eller något 
annat som man kan göra utanför det egentliga klassrummet. Och där lär man känna sina elever 
bättre. Jag tror att ingen lärare kan säga att han känner sina elever väl. Ibland kan ju en elev stanna 
kvar i klassrummet och prata om alla slags saker… Jag hade en gäst från Tyskland här i skolan 
som genom den där PISA-undersökningen var mycket intresserad av vår skola och våra 
undervisningsmetoder och allt… Och jag frågade honom vad som var annorlunda här i vår skola 
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så sade han att det var så förvånande hur eleverna pratade med läraren. Alltså att eleverna bara 
sade Anna-Lena och pratade om alla slags saker. Han sade att något sådant skulle aldrig i skolan i 
Tyskland. (Anna-Lena)  

 

Anna-Lena vill framhäva att det är viktigt att läraren är intresserad av sina elever och 

diskuterar med dem också om andra saker än sådana som har att göra sig med skolan. Hon 

tycker att om läraren visar sitt intresse till eleverna så har det en positiv inverkan i deras 

gemensamma arbete i skolan.  

 
145a. Musta se on tärkeetä. Että pikkasen ees…pikkasen…se nyt voi olla musiikista tai konsertista. Ihan 

niinku mistä tahansa muusta kuin vaan siitä omasta maailman tärkeimmästä saksasta. (Anna-Lena) 
 

145b. Jag tycker att det är mycket viktigt. Om det ens lite finns något annat…det kan vara om musik 
eller ett konsert. Vad som helst om det bara är något annat än om den där världens viktigaste 
tyska. (Anna-Lena) 

 

9.2 Kompetens och autonomi 

 

Enligt Deci och Ryan är gemenskapskänslan den viktigaste faktorn som påverkar arbetares 

motivation, men det finns också två andra faktorer.  En av dem är den upplevda 

kompetensen, med vilken det menas människans förtroende för sina egna förmågor och att 

man kan kontrollera arbetets slutresultat. Om individen känner sig vara bra i sitt arbete och 

kunna kontrollera arbetets slutresultat är det mycket troligt att hans eller hennes upplevda 

kompetens i arbetet är hög (se kapitel 5.2).  

 

En sak som tycks vara mycket viktig för lärarna är att man känner sig vara bra i sitt 

undervisningsämne. När jag frågade varför de intrevjuade lärarna hade valt att utbilda sig till 

lärare kom det många gånger fram att de främmande språken alltid har varit lätta för dem.  

Maria och Lisa säger även att de hellre undervisar i svenska än i tyska eller engelska eftersom 

de känner sig helt enkelt vara bättre i svenska. Av detta kan man dra den slutsatsen att när de 

känner sig vara kompetenta ökar också deras arbetsmotivation.  

 
146a. Kyl mä ruotsia opetan mieluummin, koska niinku olen siinä parempi. Niinku siinä puhumisessa ja 

erityisesti, et hallitsen sen sanaston. Ku oppilaat esittää kysymyksiä, et mitä toi tarkottaa, ni on 
itsellä niinku sellanen itsevarmempi olo, kun osaa vastata niihin. Saksassa…vaikka sä oot sen 
sanan…ni se saattaa olla se suku kateissa sit… (Maria) 
 

146b. Jag undervisar hellre i svenska eftersom jag är bättre i det än i tyska. Jag kan prata det bättre och 
jag behärskar lexikonet. När eleverna ställer frågor till mig har jag liksom en högre 
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självsäkerhetskänsla när jag kan svara på de där frågorna. I tyskan…även om du vet något ord så 
kan det ofta vara att du inte känner till dess genus… (Maria) 
 

147a. Joo, mä opetan mieluummin ruotsia. Että mä oon kuitenkin niinku sit siinä mielessä nordisti 
sydämessäni, et ennemmin sitä kun englantia. Et mä alun perin lähdin lukion jälkeen englantia 
opiskelemaan…et se oli mulla se ”the” kieli…niinkun tuolla koulussakin sillon ittellä. Et englanti 
oli se, mitä mä halusin. Ja, ja…mut sitten kun siihen vähän pääsi sisälle, niin huomasi, et sehän on 
niin järjettömän laaja, et eihän siitä saa millään kiinni. Että sanastokin on miljoona kertaa isompi 
kun nyt vaikka ruotsissa tai suomessa…et siihen ei niinku millään päässyt kiinni. - - Tuo on tehnyt 
siinä mielessä ihan hyvää tuo yläaste, että siellä on kielioppia ja mennään niinku jäsennellysti läpi. 
Niin se on tehnyt mulle ihan hyvää, että…ai joo…se meneekin näin…et tän takia tässä ei oo 
pilkkua… Et se on silleen ihan hyvä. Mut ruotsia mieluummin, ehdottomasti. (Lisa) 
 

147b. Ja, jag undervisar hellre i svenska. I mitt hjärta är jag nordist och därför hellre svenska än 
engelska. Ursprungligen ville jag studera engelska efter gymnasiet. Det var det som jag ville. Men 
snart märkte jag hur omfattande det där språket är och det var svårt att få tag i det. T.ex. lexikonet 
är mycket större än i svenska eller i finska. - - Egentligen har det varit bra för mig att undervisa i 
engelska på högstadiet där man behandlar grammatik på ett systematiskt sätt. Även jag själv har 
lärt mig mycket… Alltså det är bra. Men jag undervisar hellre i svenska än i engelska. (Lisa)   

 

För Anna-Lena, Ida-Maria och Kajsa tycks gemenskapskänslan vara mera viktig än 

kompetensen. Paulina är det ända som säger att hon tycker lika mycket om båda sina 

undervisningsspråk, svenska och franska. I hennes svar kommer det ändå fram att ju mer hon 

lär sig själv desto mer hon tycker om båda språken, vilket troligen berättar hur känslan av 

kompetens medverkar också till hennes arbetsmotivation.  

 
148a. Mä kuulun oikeastaan siihen kastiin, että mun on itse asiassa hirveän vaikea ymmärtää niitä, jotka 

niinku valitsee, että tää on se mun kieli. Mä tykkään molemmista. Mä tykkään kielistä ylipäänsä. 
Tykkään ranskasta ihan mielettömästi, mut mä tykkään myös ruotsista. Mä itse asiassa aina vaan 
yhä enemmän ja enemmän tykkään, mitä enemmän sitä itekin oppii. Ja lukiossa se kielitaito pitää 
kuitenkin olla hyvällä tasolla…että kirjathan on niin tota hyvin laajoja. Tota…mä tykkään 
kyllä…molemmista. (Paulina) 
 

148b. Jag hör egentligen till den där gruppen som har det svårt att förstå sådana lärare som väljer sig att 
något speciellt språk är det egna språket. Jag själv tycker om båda språken. Jag tycker om språk i 
överhuvudtaget. Jag tycker vasinnigt mycket om franska men jag tycker också om svenska. 
Egentligen tycker jag mer och mer om dem när jag lär mig själv mer hela tiden. Och i gymnasiet 
måste man ha höga språkkunsskaper…också böckerna är mycket omfattande i dag. Alltså..jag 
tycker ju…om båda språken. (Paulina)   

 

Ett svar som upprepas väldigt ofta är att om eleverna har framgång med sina studier så 

känner lärarna också att de har lyckats med sin undervisning. Den goda återkopplingen från 

eleverna motiverar också lärarna i arbetet. När lärarna känner att eleverna uppskattar dem och 

litar på dem ökar deras känsla av självsäkerhet och de satsar mera på sin undervisning. 

 
149a. …mä tykkään hirveästi olla tuolla yläasteella. Vaikka moni ihmettelee, että kuinka sä voit olla 

yläasteella, mut niitten luottamuksen kun saa, niin se on iso juttu. Se kasvattaa sitä omaa itsetuntoa 
hirveesti. (Maria) 
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149b. …jag tycker jätte mycket om att arbeta på högstadiet även om många förvånar sig hur jag kan 
arbeta där. Men när man får elevernas tillit så är det en mycket stor sak. Den höjer självkänslan 
jätte mycket. (Maria) 
 

150a. No hetkinen…no ehkä siinä on sitä itsevarmuutta sitten ja pystyy pistämään itsensä likoon. Että 
sellasissa ryhmissä, joissa se homma pelaa, niin siellä on sitten tosiaan ihan oma ittensä. Eli et sä 
nautit siitä tekemisestä ja sä pystyt tekemään sen niin innostuneesti ja omalla tavallas. Että kyllä se 
heijastuu heti siihen oman työn tekemiseen. (Tina) 
 

150b. Alltså…den där självsäkerheten är kanske det att man kan vara sig själv. I sådana grupper där 
samarbetet går bra kan man verkligen vara sig själv. Då kan man njuta av att arbeta och man kan 
göra det entusiastiskt och på sitt eget sätt. Alltså det har en klar inverkan i det egna arbetet. (Tina)  
 

151a. No ehkä se on vähän semmonen oravanpyörä sitten, että…et sitä haluaakin tehdä mahdollisimman 
hyvin tai…tai jotenkin…vähän sillä meiningillä, että sitä saa, mitä tilaa. Että jos, jos on semmonen 
tavallaan positiivinen kehä, niin se on kauheen kiva. Tai sitten jos jonkun ryhmän kanssa ei toimi, 
niin sitä ei sais, mutta tulee joskus semmonen… Et kyl se vaan kauheesti vaikuttaa se 
ryhmädynamiikka. (Ida-Maria) 
 

151b. Det är kanske ett slags ekorrhjul då…att man vill göra sitt arbete på bästa möjliga sätt…liksom att 
man får det man beställer. Om det finns en sådan positiv cirkel är det jätte trevligt. Eller om man 
har en grupp där samarbetet inte fungerar så får man lätt en sådan känsla… Alltså 
gruppdynamiken har ju en stor inverkan i arbetet. (Ida-Maria)  

 

Anna-Lena framhäver att uppskattningen är en mycket viktig motiverande faktor i arbetet, 

speciellt om det kommer från elevernas föräldrar. I lärarnas svar kommer det ändå fram att 

lärarna vanligtvis inte får någon återkoppling från dem. Enligt Anna-Lena är uppskattningen 

viktig både för eleverna och för lärarna.  

 
152a. …sillä jaksaa taas tosi pitkälle. Ja saati sitten, jos se palaute tulee vaikka vanhemmilta, ni on 

semmonen olo vähän aikaa, et liitelee tuolla taivaassa. - - Et se on myös yhtä lailla niille oppilaille 
tärkee…et ei se riitä, et sä laitat sinne kokeeseen sen kasi plussan, ni mitä se sanoo…ei yhtään 
mitään. Musta se on hirmu tärkee asia, puolin ja toisin. (Anna-Lena) 
 

152b. …med den goda återkopplingen orkar man arbeta länge. Och speciellt om den kommer från 
föräldrarna. Då har man en sådan känsla att man svävar i himmeln en stund. - - Återkopplingen är 
ju viktig både för läraren och eleverna. Alltså det räcker inte om du skriver åtta plus i 
provpappret…det berättar ingenting. Jag tycker att återkopplingen är mycket viktig, för såväl 
eleven såsom läraren. (Anna-Lena) 

 

En viktig faktor som gäller speciellt svensklärares arbete och som ger läraren en känsla av 

kompetens är att man kan förvandla elevernas möjliga negativa attityder till svenska språket 

så att eleverna börjar ställa sig mera positivt till svenska språket och kulturen.     

 

Vanligtvis kan läraren påverka sin undervisning ganska mycket och utveckla sitt arbete. På 

det viset kan han alltså kontrollera arbetets slutresultat och känna sig kompetent. Denna frihet 

tillfredsställer också ett annat grundbehov för arbetsmotivation som Deci och Ryan benämner 

autonomi. Med autonomi menas i vilken grad arbetaren känner sig ha möjlighet att kunna 
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påverka sitt eget arbete (se kapitel 5.2). Enligt svaren som jag fick vid intervjuerna 

tillfredställer lärararbetet detta behov relativt bra som lärarna upplever som en motiverande 

faktor. Förstås finns det allmänna läroplaner som man måste följa såsom allmänna regler i 

skolan som alla måste lyda för att allt ska fungera bra. Trots det kan läraren ändå ganska fritt 

planera sin undervisning och ingen kontrollerar det närmare. Tina konstaterar att om man 

planerar att göra någonting mycket speciellt, t.ex. en resa till en teater, så måste man 

naturligtvis fråga efter rektorns tillåtelse. Hon framhäver ändå att rektorn alltid har varit 

mycket förhandlingsvillig. 

 
153a. Et ei oo tarvinnut sillä tavalla omassa opetuksessa niin oikeastaan kysellä mitään lupia erityisesti, 

että mitä voi tehdä. Et ei tuu nyt sillä lailla mieleen tässä hetkessä, et oisko mitään asiaa niinku, et 
kaikki on neuvoteltavissa ainakin. Totta kai se nyt edellyttää, että jos nyt on jotain hirmu erikoista 
suunnitellut, ruotsin ryhmälle esimerkiks vaikka jotain teatterivierailua, niin ilman muuta se nyt 
muutenkin edellyttää, että siitä neuvotellaan rehtorin kanssa. Mutta ihan on kaikkeen suhtauduttu 
positiivisesti. (Tina) 
 

153b. I min egen undervisning har jag inte varit tvungen att fråga efter några tillåtelser. Jag tycker att 
man kan åtminstone konsultera om allt. Om man planerar något mycket speciellt, t.ex. en 
teaterresa för en svenskgrupp, måste man förstås konsultera om det med rektorn. Men i vår skola 
har man förhållit sig jätte positivt till allt. (Tina)   
 

154a. No varmaan niinku sen ruotsin ja saksan suhteen, ni eihän mua kukaan rajota niissä, et ku mä vaan 
tiedän ne tietyt raamit, et mitä on opetettava ja silleen. Mut enemmän varmaankin niinku siinä 
kouluyhteisössä rajottaa niinku, et se kouluyhteisö toimii. Ni sit niinku on noudatettava ja on ne 
tietyt yhteiset säännöt, mitä yhdessä luodaan. Et on niinku pelisäännöt, et se homma niinku toimii. 
Mut kyl mä sanon, et opettajan työ on aika semmosta yksinäistä ja vapaata sillee, et ei sitä kukaan 
tuu kattomaan, et miten mä opetan siellä luokassa. (Maria) 
 

154b. Alltså i fråga om svenska eller tyska begränser ingen mig om jag bara vet de vissa ramarna…alltså 
vilka saker jag måste lära eleverna osv. Men i den hela skolgemenskapen begränser vissa 
gemensamma regler som man måste lyda för att allt ska fungera bra. Men jag säger ändå att lärares 
arbete är mycket fritt och autonomt och ingen kontrollerar min undervisning närmare. (Maria)   

 

I gymnasiet verkar takten vara ganska snabb och det är viktigt att man hinner behandla alla 

saker. Därför har läraren förstås mindre rörelsefrihet när det gäller lektionerna. På högstadiet 

har man lite mer tid att göra något extra och på så sätt kan läraren känna sig relativt autonom 

i sitt arbete. Ida-Maria och Kajsa som är gymnasielärare tycker ändå att som en ung lärare är 

det egentligen bra att det finns några allmänna regler, eftersom dessa regler på något sätt 

förlättar deras arbete. Och det är ju klart att om det finns över två hundra elever i ett 

gymnasium så kan inte bara en enda lärare bestämma för sig själv vilka hörförståelsen han 

använder. Det är mycket viktigt att ha allmänna regler om sådana saker.  

 
155a. Jos aattelee vaikka, että meillä on kakssataa opiskelijaa ykkösvuositasolla, tai kakkosvuositasolla, 

niin eihän niitten kans voi tehä YO-kuunteluista ihan mitä huvittaa, koska sitten kun ne menee 
seuraavalle kurssille, niin sitten…et meillä on hyvin tarkkaan mietitty ja sovittu, että mitä 
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käytetään missäkin kurssissa. Et ne rajottaa, mutta ne myös auttaa. Tietysti OPS:it tuo sen, 
tavallaan sen selkärangan siihen, että nää pitää käydä. Mutta mulle se sopii tässä vaiheessa oikein 
hyvin, että joku muu sanoo, että mitä mikäkin kurssi pitää sisällään.  Jos et vaikka siellä on ne isot 
asiat määrätty, niin jäähän siinä aina se lopputsydeemi sitten opettajalle…tavallaan, et miten mä 
tään homman teen. Et jos tutustutaan pohjoismaihin ja käydään verbioppi, niin OK. Must just se, 
että miten tekee sitten tarkemmin…kuitenkin siinä on sitä yksityisyyttä. (Ida-Maria) 
 

155b. Om man tänker på t.ex. att vi har två hundra elever på första årskurs eller på andra årskurs…så kan 
man inte lyssna på vilka hörförståelsen som helst. Alltså vi har funderat mycket noggrant och 
beslutit vilka hörförståelser används i vissa kurser. Sådana saker begränser arbetet men det också 
hjälper i att planera kurser. Och förstås undervisningsplanerna ger en slags ryggrad till 
undervisningen och man vet vilka saker måste behandlas. Men det passar mig jätte bra nu som ung 
lärare. Och även om det finns sådana stora linjer så kan läraren själv bestämma sig hur han 
planerar sin egen undervisning i sista hand. På så sätt är man autonom. (Ida-Maria)  
 

156a. Et se varmaan helpottais työtä, jos pikkasen niinku yhdistettäis enemmän. Helpottais varmasti 
toisaalta opiskelijoita, mut sitten se toisaalta vie taas semmosen monipuolisuuden ja 
vaihtelevuuden siitä opetuksesta pois sitten. Opiskelijatkin nauttii siitä, että jokainen opettaja tekee 
vähän omalla tavallaan. Emmä tiiä, vähän monipiippunen juttu. (Kajsa) 
 

156b. Om man integrerade mer skulle det förlätta arbetet. Det skulle förlätta eleverna men samtidigt 
skulle det göra undervisningen mindre mångsidig och växlande. Också eleverna njuter sig av att 
varje lärare har sin egen undervisningsstil. Jag vet inte. Det är en ganska mångsidig sak. (Kajsa)  

 

När det är fråga om den allmänna beslutsfattningen i skolan medger de alla att lärarna kan 

påverka den. Det visar att lärarna vanligtvis handlar på ett demokratiskt sätt och alla kan 

känna sig i någon mån autonom. Detta förutsätter ändå att man vågar uttrycka sig. Då det 

fattas beslut om saker som gäller bara språken så vill man vanligtvis höra varje språklärares 

personliga åsikt. Tina säger att varje ämnesgrupp i deras skola har en representant som väljs 

för vartannat år och som således representerar den hela gruppen i möten. 

   

9.3 Lönens betydelse  

 

Deci och Ryan delar begreppet motivation in i inre och yttre motivation. I arbetslivet har 

tyngdpunkten i allmänhet legat på den yttre motivationen, men praktiken har ändå visat att 

anställda inte förbinder sig till arbetet om det bara finns yttre motiv. Den inre motivationen 

tycks egentligen vara viktigare än den yttre. Men skulle man arbeta utan att få någön lön för 

det? Det tror jag inte och det tror inte heller Deci och Ryan (se kapitel 4.2). 

 

Ytterst få människor kan säga att de arbetar bara för de inre faktorernas skull och att de skulle 

fortsätta med arbetet även om de inte alls fick någon lön. Vid sidan av de yttre motiven är det 

klart att man på lång sikt behöver också inre motivation för att orka arbeta och nå bra resultat. 

Men de yttre motiven har också en klar betydelse. Och detta kom fram också i lärarnas svar.  
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Jag frågade lärarna om de tycker att lönen är tillräcklig med tanke på utbildningen och 

ansvaret i arbetet. De äldre lärarna, Anna-Lena, Paulina och Tina tycker att lönen är allt för 

låg. Tina är av den åsikten att lärarnas lön är skrattretande låg och för lönens skull skulle 

ingen arbeta som lärare. När jag frågade henne om hon tänker att lärarens lön är tillräcklig i 

förhållande till den höga utbildningen och det stora ansvaret i arbetet besvarade hon frågan på 

följande sätt: 

 
157a. Ei. Ei alkuunkaan. Että tuota, meijän pitää tosiaan aatella sitä, että mistä me kohta saadaan kunnon 

pätevät opettajat, jotka tällä palkkatasolla tekevät tätä työtä.Et nyt kun Kangasniemi on meidän 
edunvalvoja tuolla, niin ei tähän auta mitkään muut motivoinnit. Et esimerkiks matematiikan 
opettajia…no kielten opettakia, ni meitä on vielä suhteelisen paljon vielä, tulossakin päteviä. 
Mutta matikan puolella…niin matikkaa lukeneet…niin niitähän menee ihan tuonne teollisuuteen 
ja joka puolelle muualle. Et heillähän on enemmän työtilaisuuksia silläkin puolella. Niin siellä on 
enää…sanotaan, että jos kakskymmentä ois kiintiö, niin kaksi saattaa opiskella matematiikan 
opettajaksi. Et he siellä opintojen vaiheessa jo heti jättää sen opettajavaihtoehdon pois. Eli kyllä 
niinku täytyis olla huolissaan meijän lasten tulevaisuudesta…et minkälaiset henkilöt opettaa heitä. 
Et kyllä se rupeaa niinku näkymään jo. (Tina) 
 

157b. Nej. Inte alls, alltså snart måste vi börja tänka på varifrån vi kommer att få kompetenta lärare som 
med denna lönenivå gör detta arbete. Alltså nu när Kangasniemi är den person som bevakar vårt 
intresse, så jag tycker att inga andra motiveringar hjälper…till exempel de som läser matematik 
har många andra arbetsmöjligheter inom industrin…så det är bara två av tjugo studenter som ska 
bli matematiklärare. Så jag tycker att vi verkligen borde vara bekymrade över våra barns framtid, 
att vilka slags människor kommer att undervisa dem. Följderna börjar redan komma till synes. 
(Tina) 

 

Också Paulina och Anna-Lena tycker synd om lärarnas lön. Liksom Tina säger, tycker de att 

lönen är alldeles för låg, och i sista fall berättar det ju om lärararbetets uppskattning i 

allmänhet. I dagens samhälle går uppskattning med lönen och om man skulle uppskatta 

lärarna och grundutbildning i allmänhet, så skulle man också höja lärarnas löner. Anna-Lena 

och Paulina säger så här: 

 
158a. Tuohon ei varmaan tarvi vastatakaan. Tota…minusta se on huono. Et sillä tavalla, että koko 

ajanhan tässä on mennyt palkat ylöspäin, mutta eihän opettajan palkka oo menny mihinkään. Et 
mun mies…niinku mä sanoin…et se on insinööri…ni seniinku  nauraa mulle aina…just siis 
sillai…ku mä teen iltasin töitä ja otan… Niinku niitä leiriasioita hoidan ja hotelleja varaan meijän 
luokkaretkille ja… Ni se sanoo, et sä oot niinku ihan tyhmä, kun sä teet noita. Et ei sulle maksa 
kukaan tuosta pennin penniä, et miks sä teet tuon. Ja niinku mä sanoin, et jos sitä palkkaa 
nostettais, ni opettajanarvostuskin nousis samalla. Et kyllä me ollaan lyöty aika kuoppaan. (Anna-
Lena) 
 

158b. Den här frågan behöver man kanske inte besvara. Alltså…jag tycker att lönen är dålig. Om man 
tänker på lönerna i allmänhet, så har de gått upp hela tiden, men lärares lön har ju gått ingenstans. 
Min man som är ingengör brukar skratta till mig när jag gör alla slags extra arbeten på kvällarna. 
Han tycker att jag är lite dumm eftersom ingen betalar mig något för det. Och liksom jag sade 
tidigare skulle lärararbetets uppskattning öka om lönerna blev högre. (Anna-Lena) 
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159a. No jos aattelee koulutuksen kestoa, ni onhan se vähän…ja just sitä vaativuutta. Et sitten kun vertaa 
muille aloille…ja jotain tämmöstä paperityöläistä, ni missä nyt ei varmasti oo se koulutus…niin 
kyllähän se vähän harmittaa. - - Että ei ainoastaan opettajat…vaan suurin osa opiskelijoita ja 
lapsia…se tuntuu niin hassulta. Että annetaan niitten terveys mennä…ja sitten se kostautuukin 
niinku terveyspuolella…että sinne tulee lisää potilaita ja niin edelleen. Että tää on mun mielestä 
vähän hassua tässä yhteiskunnassa. Mä oon tietenkin vähän subjektiivinen sanomaan… (Paulina) 
 

159b. Alltså om man tänker på utbildningen…och speciellt vad det kräver att arbeta som lärare. Om man 
jämför med andra yrken…liksom t.ex. anställda på pappersbranschen…som inte har en så lång 
utbildning som lärarna…så känns det ju förargligt. - - Och inte bara lärarna utan också största 
delen av elever och barn…det känns lite konstigt. Att man inte bryr sig om barnens hälsa…det allt 
hämnar sig på hälsovårdsbranschen…man får flera patienter. Jag tycker att det är lite konstigt i 
den här samhället. Men jag är ju ganska subjektiv i den här saken. (Paulina)   

 

De yngre lärarna är naturligtvis nöjda med lönen efter studieåren men de är också kritiska och 

tycker att lärarna i genomsnitt är dåligt avlönade.  

 
160a. Ei todellakaan. Et kyllähän se on niinku aivan tosi huono. Siis silleen, että tietysti itte on siitä 

aivan tosi onnellinen, että saa joka kuukaus palkan sen jälkeen kun opiskeli. (Ida-Maria) 
 
160b. Inte alls. Den är ju jätte låg. Naturligtvis är man ju mycket glad över det varje månad…nu efter 

studieåren. (Ida-Maria) 
 

161a. No tietysti mä oon pitänyt palkkaa opintovuosien jälkeen, et joo, se on erittäin hyvä. Mut nyt kun 
rupee kuulemaan, et mitä joku tehdastyöläinen, mitä joku kolmivuorokesätyöntekijä saa tehtaassa, 
ni se on melkein yhtä iso tai suurempi ku mun palkka. Niinku siihen nähen, että mä oon niinku 
monta, monta vuotta opiskellut. Ja sitten just se, että jos mulla on se minimimäärä niitä 
tunteja…eli se kakskymmentä…ni ei mun palkka oo todellakaan iso. (Maria) 

 
161b. Alltså efter studieåren har jag tänkt att min lön är bra eller även jätte bra. Men nu när man hör hur 

mycket t.ex. en fabriksarbetare eller en treskiftsarbetare tjänar…och de har ju en lika stor lön som 
jag eller större. Och om man tänker att jag har studerat många, många år. Alltså om jag har 
minimiantalet timmar i veckan…vilket är tjugo timmar…så är min lön inte alls stor. (Maria) 

 

Kajsa som är gymnasielärare säger att om man tänker på arbetsmängden är lönen tillräcklig. 

Men om man tänker på utbildningen är den alltför låg. Hon är enig med Maria och medger att 

man kan tjäna även mera med lägre utbildning men Kajsa säger att lärararbetet i sista hand är 

ett kall och om man vill arbeta som lärare så tänker man inte först på lönen. Det här svaret 

berättar ganska klart om Kajsas sanna inre motivation (se tabell 1 på s. 21).  

 
162a. Et monet niinku samantasosella koulutuksella saa huomattavasti parempaa palkkaa…mut sitten 

taas opettajan työ on kuitenkin kutsumusammatti… Että siinä vaiheessa on ihan turha miettiä sitä, 
että vaikka ois käynyt kymmenen vuotta koulua, niin sit ollaan opettaja. (Kajsa) 

 
162b. Alltså många som har en utbildning av samma nivå tjänar betydelsefullt mer än jag…men 

lärararbetet är ju ett kall. Och då lönar det sig inte att tänka på hur många år man har studerat. 
(Kajsa) 
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Även om man i allmänhet diskuterar om den dåliga lönen finns det också lärare som tycker 

att lönen i allmänhet är tillräcklig. Så här säger åtminstone Ida-Maria och Lisa som bara för 

några år sedan har börjat arbeta som lärare.  

 
163a. No kyl se tässä menee…totta kai sitä sais enemmänkin olla. Niinku olisin ilonen, jos ois pikkusen 

isompi. Mutta oon mä kuitenkin ihan tyytyväinen. On se kuitenkin aina…vieläkin iso juttu…tai 
semmonen hirmu ilonen asia, että tietää, että se palkka tulee. Ja kun se ihan tasan tarkkaan 
tulee…niinku ajallaan. Ja siitä ei tartte olla huolissaan. (Ida-Maria) 

 
163b. Jag tycker att det går med lönen…förstås kunde den också vara högre. Alltså jag skulle vara glad 

om det var lite större men jag är helt nöjd också nu. Det är ju fortfarande en stor sak för mig…eller 
en sak som gör mig glad varje månad när jag vet att lönen betalas. Och att jag vet att det alltid 
kommer i tid och man måste inte oroa sig för det. (Ida-Maria) 
 

164a. On. Että en oo kyllä missään vaiheessa ollut tyytymätön. Että ihan hyvin, että vaikka nyt 
puhutaan, että opettajilla on huono palkka, ni se lähinnä koskee sitä luokanopettajapuolta, että 
aineenopettajat on siinä vaiheessa fiksuna hiljaa. Kyllä tuossa ihan hyvin tienaa. Ja sitten tietysti, 
ku mä oon tehnyt kuitenkin parhaimmillaan kolmeakin työtä yhtä aikaa…että käännöstöitä ja 
ammattikorkeassa sivutoimisena ja tuolla yläasteella…ni ei mulla oo sitten sen suhteen ollut 
ongelmaa. Oishan se tietysti aina kivempi saada enempi, mutta Suomessa se menee sitten lähinnä 
veroihin. Et lähinnä mua ärsyttää ne verot siinä. (Lisa) 

 
164b. Ja. Jag har inte varit onöjd med lönen. Även om man pratar mycket om lärarnas låga löner så 

tycker jag att det gäller hellre klasslärarna. Jag tycker att jag tjänar ganska bra som lärare…men 
jag har ju förstås haft även tre arbeten samtidigt…jag har undervisat här på högstadiet men 
samtidigt har jag också bisysslat med översättningsarbeten och undervisat vid yrkeshögskolan. 
Alltså med lönen har jag inte haft något problem. Men naturligtvis skulle det vara roligt att tjäna 
lite mer…men i Finland går pengarna ju i skatt. Det är den här beskattningen som irriterar mig mer 
än lönen. (Lisa)  

 

Detsamma tycker också läraren Marit som som har mera arbetserfarenhet. Hon medger att 

om hon hade studerat t.ex. något kommersiellt, så hade hon haft bättre möjligheter att tjäna 

mera pengar. Hon tycker ändå att hennes nuvarande arbete är på säkrare grunder om man 

jämför det med den allmänna situationen inom arbetsmarknaden i dag, speciellt eftersom hon 

har en ordinarie tjänst.  

 
165a. No mä en oo koskaan valittanut palkkaani. Mun mielestä se on ihan riittävä. Että tietysti mä 

tienaisin, jos mä olisin opiskellut tuota näin pitkälle, niin jotain taloustieteitä tai…niin mä tienaisin 
varmasti paljon enemmän. Mutta mulla olis työ, joka olis niinku ehkä paljon epävarmemmalla 
pohjalla. Meillä on niin sanotusti pitkä ja kapea leipä. Mutta virassa olevalla, niin…eihän tällästä 
ole nykymaailmassa niinku missään. Että on näin turvattu. Niin ei siinä voi enää ruveta vaatimaan, 
että palkka pitäis olla sama kuin jollakin, joka voidaan potkasta päivän varotusajalla, tai tunnin 
varotusajalla pois. Niin sehän on aivan absurdia, että pitäis kaikki saada. Siitä maksetaan, että on 
jossain yksityisellä sektorilla. Että on niin, tota, epävarmalla pohjalla. Niin kyllä mä oon 
ihan…mulle tää palkka ainakin ihan riittää. En mä sitten tiedä…ainahan on niitä, joille ei mikään 
niinku riitä. Että verorahoistahan näitä maksetaan, että ei mistään voitoista. (Marit) 

 
165b. Jag har aldrig klagat över min lön. Jag tycker att den är tillräcklig. Alltså förstås skulle jag tjäna 

mer om jag hade studerat lika långt t.ex. ekonomi…så skulle jag möjligen tjäna mycket mer. Men 
då skulle jag ha ett mycket osäkrare arbete. Speciellt lärarna som har en ordinarie tjänst…något 
likadant kan man inte hitta någon annanstans…alltså att man på så sätt är så tryggad. Jag tycker att 
man inte i en sådan situation kan börja kräva lika hög lön som någon annan har…någon som kan 
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få sparken i ett dygns tid…eller i en timmes tid. Det är ju helt absurt att man kunde få allt. Jag är 
nöjd med min lön…åtminstone för mig räcker den väl. Jag vet inte…förstås finns det alltid sådana 
personer som aldrig är nöjda och som alltid vill bara ha mer och mer. Och lärarnas löner betalas ju 
från skattepengarna, inte från några vinster. (Marit)   

 

I lärarnas svar kommer det också fram att lärarna i allmänhet inte brukar vara materialister till 

sin natur. Detta berättar att lärarna på så sätt tycks vara mer inre än yttre motiverade (jfr. 

motivationskategorierna i tabell 1 på s. 21).  

 
166a. …opettajaks hakeutuvathan ei nyt oo niitä pahimpia rahan perässä juoksijoita. Että siihen 

valikoituu siihen ammattiin sellaset ihmiset, joille se raha ei oo kaikkein tärkeintä…eikö totta. 
Mutta tietysti se, että jos siitä työstä saa niinku sellasta riittävää korvausta, niin sehän on nyt hieno 
asia. Mutta mä nyt vaan koen, että lukion opettaja saa ihan riittävän korvauksen. (Marit) 

 
166b. …de som söker sig till lärarutbildningen är ju vanligen inte bara intresserade av att tjäna pengar. 

Till det här arbetet väljs ut sådana personer för vilka lönen inte är den viktigaste saken…eller hur. 
Men om man nu får en tillräcklig ersättning för sitt arbete är det ju en bra sak. Jag bara känner att 
som gymnasielärare får jag en tillräcklig ersättning för mitt arbete. (Marit)  
 

167a. …sit kun tässä miettii, niin kai tää niinku keskipalkaks on ihan OK. Et kyl sillä pärjää. Varsinkin 
kun mä nyt en mitään materialismisysteemejä oo ikinä ollut havittelemassakaan, et kyllä mä tuun 
tällä ihan hyvin toimeen ja oon niinku ihan…niinku rahallisesti onnellinen. (Ida-Maria) 

 
167b. …och sen om man tänker på lönerna i allmänhet är lärarnas lön ganska bra i genomsnitt. Alltså 

med en sådan lön kan man ju försörja sig. Och speciellt jag som aldrig har varit efter några 
materialistiska system…jag lever bra och är nöjd med min lön. (Ida-Maria) 

 

I detta sammanhang frågade jag lärarna om de tycker att lönen berättar något om lärararbetets 

allmänna uppskattning.  Maria tycker att den låga lönen inte nödvändigtvis berättar om att 

lärarna inte respekteras. Hon anser att det bara har varit så lätt för kommunerna att behålla 

den låga lönenivån. Men idag finns det också högre avlönat arbete för lärarna på den privata 

sektorn och därför måste kommunerna verkligen börja tänka på lönen för att kunna anställa 

kompetenta lärare också i framtiden.  

 
168a. Et ei se välttämättä kerro, etteikö meitä arvostettaisi, mut se on ollut niinku niille kunnille ja 

päättäjille helppo. Me on oltu ennen vaan niinku kunnan tai kaupungin palveluksessa. Se on ollut 
itsestäänselvyys. Mut nyt on sitte erilaisia opetusfirmoja ja muita, mitkä pitää yrityksille. Ja jos 
kielten osalta puhutaan, ni kielitaidosta on tullut niinku tärkeempi. Ja me kadotaan koht tuolta 
kaupungin markkinoilta. (Maria) 

 
168b. Det berättar inte nödvändigtvis om att vi språklärare inte uppskattas men jag tror att det bara har 

varit så lätt för kommunerna och de som fattar beslut. Vi har varit bara arbetat för kommunerna 
eller städerna. Det har varit självklart. Men i dag finns det också olika slags undervisningsfirmor 
som ordnar språkkurser för firmor osv. Och om man pratar om språkkunskaper i allmänhet, så har 
det blivit ännu viktigare att behärska främmande språk. Och snart kommer det hända så att vi 
språklärare försvinner från städernas marknad. (Maria) 
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Största delen av lärarna, dvs. Anna-Lena, Ida-Maria, Paulina och Tina, tycker ändå att lönen 

berättar om att lärarna inte uppskattas i vårt prestationsriktade samhälle. Det som man 

numera sätter värde på i Finland är den stora kommersiella och industriella branschen, vilket 

betyder att de hårda värdena blomstrar i stället för de mjuka. 

 
169a. Sitä justiin joo, että ei sitä yhteiskunta arvosta. Kyllähän jos sitä arvostusta sais, niin palkka 

nousis. Justiinsa näihin priorisoitais, että koulut on tärkeitä, että pitäis pitää hyvässä kunnossa ne 
rakennukset, kun näissähän on ihan hirveesti hometta ja tämmöstä. Myöskin mua harmittaa, että ei 
ainoastaan opettajat, vaan suurin osa opiskelijoita ja lapsia… Se tuntuu niinku hassulta, että 
annetaan niitten terveys mennä. Ja sitten se kostautuu niinku terveyspuolella, että sinne tulee lisää 
potilaita ja…että tää on mun mielestä vähän hassua tässä yhteiskunnassa. (Paulina) 

 
169b. Det berättar just om att samhället inte uppskattar oss språklärare. Om vi uppskattades av samhället 

så skulle också våra löner bli högre. Då skulle man priorisera sådana saker såsom skolbyggnader 
osv. Alltså man skulle hålla dessa byggnader i god kondition vilka nu är fulla av mögel. Och det 
förargar mig att det inte bara gäller lärarnas hälsa utan man utsätter också barnens och 
ungdomarnas hälsa för olika slags sjukdomar…jag tycker att just det här är mycket konstigt i vårt 
samhälle. Allt det hämnar sig inom hälsovårdsbranschen. (Paulina)  
 

170a. Just niinku mä sanoin. Et jos sitä palkkaa nostettais, ni opettajan arvostuskin nousis samalla. Et 
kyllä me ollaan lyöty aika kuoppaan. Ja sitten se Opettaja-lehti. Ni mä en voi siis enää lukea sitä, 
kun se on mun mielestä niin naurettavaa. Niin se on naurettavaa paskaa koko lehti. Et nyt, nyt 
Kangasniemi, nyt nostamme opettajan profiilia…että nyt, nyt palkat nousee. Ja sitten se lukijan 
palsta on täynnä kirjotuksia, että mistä saisimme arvostusta…olen pettynyt… Siis se on 
niinku…hyi…mä en voi koskeakaan koko lehteen. Mä tykkään mun työstä ja mä rakastan tätä, 
mutta tässä on moni asia niinku sillä tavalla…että paljon ois niinku parannettavaa. Se varmaan tuli 
aika selväks… (Anna-Lena) 

 
170b. Just liksom jag sade. Alltså om man höjde lärarnas löner så skulle ockå uppskattningen bli högre. 

Jag tycker att vi lärare har blivut underuppskattade. Och den där Opettaja-tidningen…jag kan inte 
längre läsa den eftersom den är så löjlig. Att nu, nu Kangasniemi…nu ska vi höja lärarnas profil 
och nu ska också lönerna bli högre. Och så är läsarnas spalt alltid full av skrifter från besvikna 
lärare som vill ha mer respekt för sig. Usch…jag kan inte ens röra vid den där tidningen. Jag 
tycker om mitt arbete och jag älskar det men det finns många saker som man borde förbättra i det. 
Jag tror att det blev ganska klart… (Anna-Lena)  
 

171a. No se kertoo justiin siitä, että ei arvosteta. Et se on suora…et tällä hetkellä, kun Suomessa nää isot 
firmat ja johtajat ja nämä kaupallisuus- ja teollisuusalat, jotka ikään kuin…joilla on sellasia 
myytävissä olevia tavaroita, joita voidaan niinku myydä ja saada niinku liikevaihtoa. Niin kovat 
arvot on tällä hetkellä niin voimakkaasti pinnalla…niin sehän kertoo justiin siitä. (Tina) 

 
171b. Alltså det berättar ju just om att lärarna inte uppskattas. Just sådana stora firmor och den där 

kommersiella och industriella branschen i Finland…som kan sälja sina varor och ha 
omsättningar…alltså det berättar om att de hårda värdena blomstrar i vårt samhälle. (Tina) 
 

172a. No se kertoo siitä, että me ollaan valmiita tekemään sitä työtä pienemmälläkin palkalla. Et ei ole 
tarpeeksi semmosta…niinku on juhlapuhe ja hölö hölö arvostusta, mutta sitten kun siitä pitäis 
oikeesti ruveta korvaamaan, niin ei olekaan arvostusta. Ei todellakaan. (Ida-Maria) 

 
172b. Det berättar om att vi lärare är redo att arbeta också med en lägre lön. Alltså det finns ju 

uppskattning… ”i talens nivå” …men när man borde ge någon konkret ersättning för lärarnas 
arbete så finns det inte längre någon uppskattning…inte alls. (Ida-Maria) 
 

173a. Se kertoo ainakin varmaan just sen, että vaikka se on korkeakoulututkinto, niin sitä ei niinku 
pidetä korkeakoulututkintona. Että tässä ollaan niinku tavallaan duunareita kumminkin, eikä 
mitään niinku maistereita. Et monet saman tasosella tutkinnolla niin tekee paljon 
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parempipalkkasempia hommia. Ja monet sanookin niinku, et miten sinä tommosilla papereilla ja 
tommosella tutkinnolla viitsit tehdä opettajan työtä, kun voisit olla joku Nokian kansainvälisestä 
osasta vastaava, johtaja suurin piirtein. Mutta se kertoo jotain siitä niinku yleisesti, mutta en mä oo 
ainakaan ite millään lailla antanut niitten puheitten mun kutsumusammattiini vaikuttaa. (Kajsa) 

 
173b. Det berättar åtminstone om det…att även om det här är ett högskoleexamen anses det inte vara det 

i verkligheten. Att på något sätt är vi bara vanliga arbetare och inte några magistrar. Många som 
har en examen av samma nivå har ett mycket högre avlönat arbete. Och många förvånar sig över 
att jag gitter arbeta som lärare med ett så högt examen när jag kunde arbeta t.ex. som en 
föreståndare på Nokias internationella avdelning. Men jag har inte låtit sådant prat påverka mitt 
kall som språklärare. (Kajsa)    

 

Marit och Lisa har en lite annan åsikt om saken. De jämför lärararbetet med andra arbeten, 

liksom diplomingengörer eller läkare, och tycker att lönen troligtvis är som det skall vara.  

 
174a. …en mä tiiä, onko se mahdollista ansaita yhtä paljon kuin joku huippudippainssi…ei se oikeen 

oo…kuitenkaan. Silleen varmaan ihan realistinen pitää olla siinä suhteessa. Kyllä se varmaan on 
ihan kohdallansa siinä. (Lisa) 

 
174b. …jag vet inte om det nu kunde vara möjligt att tjäna lika mycket som t.ex. en 

diplomingenjör…nej, det är inte möjligt. Jag tror att man måste också vara realistisk i det här 
avseendet. Jag tycker att lönen är kanske just som det ska vara. (Lisa)  
 

175a. No tietysti, jos verrataan sitä johonkin toiseen ammattiin, jossa palkka maksetaan niinku 
verorahoista, niinku lääkäri esimerkiks, niin kertoohan se nyt lähinnä esimerkiks siitä, että ihmisen 
terveys on lähempänä kuin sivistys arvoasteikossa. Että…et toki…niinku jos aattelee, että lääkärit 
menee lakkoon, niin sehän olis ihan hirveä tilanne. Mut jos opettajat, niin ei se oo niin hirveä 
tilanne. Ihmisen henki on niinku sen lääkärin varassa, mutta että se on niinku…se on tota…mikä 
on niinku ihan luonnollista. Että ei opettajan työ ole niinku elämän ja kuoleman asia. Tietysti 
lääkärin työssä, niin hyvähän heidän on niinku vaatia palkkaa, kun jokainen on niinku heidän 
varassaan. (Marit) 

 
175b. Förstås om man jämför det med något annat yrke där lönen kommer från skattepengarna, t.ex. 

läkarnas lön, så tycker jag att det brättar om att människans hälsa är högre än utbildning på 
värdeskalan. Och det är ju självklart. Lärararbetet gäller varken liv eller död. Förstås är det lätt för 
läkarna att kräva högre lön när alla människor behöver deras hjälp. (Maria) 

 

Även om de inre faktorerna tycks vara viktigare än de yttre har lönen förstås en betydelse i 

arbetsvärlden.  Ida-Maria konstaterar t.ex. att det inte lönar sig att börja räkna hur mycket 

man tjänar per  timme som lärare eftersom då vill man direkt byta arbete. I genomsnitt tycker 

hon ändå att lönen är rätt så bra. Jag frågade lärarna vilken betydelse lönen har för dem och 

det var bara Lisa som sade så direkt att hon arbetar för lönens skull.  

 
176a. No onhan se tietysti se, jonka eteen työtä tehdään, että eletään. Emmä tiiä…siis tokihan se raha 

tekee onnelliseks ja sitä vartenhan sitä työtä tehdään. Et sitä varten siellä jaksetaan käydä. 
Kyllähän se niin menee oikeesti. (Lisa) 

 
176b. Nå förstås är det den saken som man arbetar för…så att man kan försörja sig med sin lön. Jag vet 

inte…alltså förstås gör pengarna en lycklig…alltså för lönens skull orkar man också arbeta. Så går 
det ju egentligen. (Lisa)  
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De andra lärarna är inte fullt nöjda med sin lön men de medger inte heller att lönen skulle ha 

en så viktig betydelse för deras arbetsmotivation. Lärarna verkar vara mycket samvetsgranna 

i allmänhet och de gör det bästa även om lönen inte skulle vara så hög som de ville. 

 
177a. No ilmeisesti sillä ei mun kannalta hirveesti oo merkitystä, koska mä tätä työtä teen. Et mähän 

voisin olla jossain kahdeksasta neljään töissä, mutta en mä kyllä kestäis sellasta. Sitten mä 
aina…kyllä mä aattelen, että onhan mulla hyvät lomat ja että mä voisin tehdä tään työn 
huonomminkin. Et sehän on ihan mun oma päätös, että miten mä niinku työni teen. Mut niinku mä 
sanoin, et mun yks palkkas on se, että siellä tunneilla opitaan ja se niinku, mitä mä niiltä oppilailta 
saan palkkaa, niin se on niinku semmonen…aika suuri tekijä. (Anna-Lena) 

 
177b. Alltså för mig tycks det inte vara så viktig eftersom jag gör detta arbete. Jag kunde arbeta 

någonstans från åtta till fyra men det skulle jag inte heller stå ut med. Och så tänker jag alltid att 
jag har goda semestrar och jag kunde också göra mitt arbete på ett dåligare sätt. Alltså det är ju 
mitt eget beslut hur jag gör mitt arbete. Men liksom jag sade är det en del av min lön att eleverna 
lär sig någonting. Det är en ganska stor sak för mig. (Anna-Lena) 
 

178a. Mä luulen, et ei… Mä luulen, et jokainen tekee parhaimpansa. Kukaan ei jätä tekemättä hommia 
sen takia, et palkka on huono. En usko ainakaan sitä. Ainakin suurin osa ehdottomasti tekee 
varmasti tota… Yleensä opettaja on tunnollinen ja tekee… Et ei siinä lasketa, et paljon mulla on 
nyt mennyt aikaa ja mun pitäis vielä tehä tuo, et enpäs teekkään. Et ei se mee silleen. Ei ikinä. Ei 
ainakaan mun kohdalla., että… (Paulina) 

 
178b. Jag tror att nej…jag tror att alla gör sitt bästa. Ingen kommer att låta bli att göra sitt arbete 

eftersom lönen är så dålig. Åtminstone jag tror inte på det. Jag tror att största delen av lärarna gör 
sitt bästa…vanligen är lärarna mycket samvetsgranna och gör… Jag tror inte att lärarna räknar på 
hur mycket tid de använder till sitt arbete. Åtminstone jag själv gör det inte så. (Paulina) 
 

179a. Mä en oikeen tiiä…siis ku mä oon luonteeltani sellanen, että mä kuitenkin hoidan hommani 
mielestäni ihan riittävän OK, et miten paljon mua motivoi se palkka… Tietysti tulis joskus ehkä 
käytettyä enemmän aikaa, jos siitä sais myös enemmän korvausta. Niinku alkaa pikku hiljaa tulla 
semmonen olo, että miksi tässä nysvätä ihan hirveästi, kun ei siitä rahallistakaan korvausta saa.  Et 
jos se olis parempi, ni sit ehkä… (Ida-Maria) 

 
179b. Jag vet inte…alltså eftersom jag är en sådan människa som gör sitt arbete så väl möjligt…så jag 

vet inte hur mycket jag motiveras av lönen. Förstås kunde det vara så att jag skulle använda lite 
mer tid för arbetet om lönen var bättre. Så småningom börjar man tänka så att man inte gör sitt 
arbete så väl eftersom lönen inte heller är så bra… (Ida-Maria)  

 

Marit som har flera års arbetserfarenhet säger att det dock finns lärare för vilka lönen är 

betydligt viktig. Och enligt henne är det sannt att lärarna också måste göra sådant arbete som 

de inte får någon lön av. Ändå är hon optimistisk om lärararbetets framtid. Marit tycker att 

det alltid finns folk som är intresserade av att arbeta som lärare eftersom lärararbetet i sista 

hand är ett kall, också enligt henne.  

 
180a. …että opettajan työssä on paljon sellasta, mikä teetetään vaan pelkästään sen vuoksi, että ollaan 

opettajia. Se on…mutta tuota…en mä tiedä…onhan täälläkin sitten opettajia, jotka varmasti koko 
ajan niinku laskee pennosiaan. Niinku opettajissakin semmosia, että se on niinku hirmu tärkee 
heille…se raha. Mutta en mä niinku olis huolissani…tai no miksei…voihan se olla, että ei 
opettajan työhön enää nykynuoret samalla tavalla hakeudu. Että kaikki tää tämmönen, että kun 
kaikki mitataan rahassa, niin se voi vähentää. Mut toisaalta sitten tuntuu, että opettajan työ on 
vähän semmonen kutsumustyö, että tänne aina löytyy sitten sitä porukkaa. (Marit) 
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180b. …alltså det finns mycket sådant i lärararbetet som man bara måste göra eftersom man är lärare. 

Jag vet inte…dock finns det också här sådana lärare som hela tiden räknar sina mynt…att lönen är 
mycket viktig för dem. Men jag skulle inte oroa mig för att…nå, jag vet ju inte…det kan ju också 
vara så att ungdomarna i dag inte är så villiga att utbilda sig till lärare. Alltså eftersom allt gäller 
pengarna i dag…så kan det förstås minska antalet ungdomar som intresserar sig för det här yrket. 
Men på andra hand känns det så att lärararbetet på något sätt är ju ett kall och att det alltid finns 
sådana som intresserar sig för det här yrket. (Marit) 

 

9.4 Svenskläraren – nöjd med sitt yrkesval?  

 

Till slut tänkte jag också fråga om lärarna är nöjda med sitt yrkesval eller om de någon gång 

har tänkt byta arbete. Jag tycker att den här frågan berättar kanske mest om lärares nuvarande 

arbetstillfredsställelse. Enligt svaren verkar lärarna vara rätt så nöjda med sitt arbete.  

 

Hälften av lärarna tycker att de har valt just det rätta arbetet. Även om man ibland kan vilja 

ha någon slags omväxling eller vill prova något annat, såsom Kajsa och Tina säger, är 

lärararbetet det rätta valet. Åtminstone Kajsa säger att om hon på nytt kunde välja sitt arbete 

så skulle hon absolut bli lärare.  

 
181a. Tulisi. Kyllä mä edelleen, niin, opettajaks ryhtysin. Että jos mä saisin uudelleen valita sen, miten 

mä opettajaks ryhtysin, niin ehkä mä… - - Ni ennen vakipaikan saamista, ni olisin saattanut 
koittaa jotain muutakin. Mutta kyllä opettajan työ on se mun juttu joka tapauksessa. (Kajsa) 
 

181b. Ja. Ja skulle bli lärare. Om jag på nytt kunde välja mitt arbete…eller hur jag skulle bli lärare… - - 
Innan jag hade fått en ständig arbetsplats skulle jag ha gjort något annat också. Men i sista hand 
tycker jag att lärararbetet är det rätta valet för mig. (Kajsa) 

 

I Marias och Ida-Marias svar kommer det också fram att de är i den rätta platsen just nu. 

Arbetet är fritt, mångsidigt och socialt och dessutom är undervisningsämnena angenäma. Ida-

Maria påpekar att hon har några vänner som har bytt arbete men hon själv säger att hon inte 

vet något sådant som hon hellre skulle göra än att undervisa i svenska och tyska. I Ida-Marias 

svar kommer speciellt behoven av autonomi och samhörighetskänsla fram.  

 
182a. …mä en keksi mitään muuta mikä mua kiinnostais. Tai missä mä niinku tuntisin, et mä saisin 

niinku enemmän käyttää omaa persoonaani tai niinku olla ihmisten kanssa tai oppia uutta ja 
kielistä ja semmosta…että mä ihan hirveesti tykkään siitä vapaudesta, miten saa suunnitella. - - 
Tää on niin jotenkin eläväistä…vaikka se on raskastakin…niin se jotenkin tuntuu, että se on niin 
mahottoman sosiaalista. Et siihenkin väsyy toki, mut, mut…kuitenkin. (Ida-Maria) 
 

182b. …jag kan inte tänka på något annat som intresserar mig. Eller något arbete där jag kunde vara mig 
själv mera, något där jag kunde ha nytta om min egen personlighet och vara med andra människor 
och lära mig nytt om språk och allt. Jag tycker väldigt mycket om den frihet som jag har i mitt 
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arbete nu. - - Jag tycker att mitt arbete är jätte livligt…även om det någon gång är också hårt. Men 
i alla fall är det så socialt. Det blir man ju också trött med…men i alla fall. (Ida-Maria)  
 

183a. Tulis, kyllä. - - Kyl se on se, et ite tykkää aineesta, ni sitä jaksaa opettaa. (Maria) 
 

183b. Ja, absolut. Jag skulle bli svensklärare. - - Om man tycker om sitt eget undervisningsämne så orkar 
man också undervisa i det. (Maria) 

 

Även om lärararbetet tycks ha varit det rätta valet kan man undra om man borde ha valt ett 

annat undervisningsämne, speciellt när det är fråga om svenska språket som har fått ett 

negativt stämpel på sig. T.ex. Marit tycker att lärararbetet är det rätta valet för henne men 

undervisningsämnet kunde ha varit engelska som också är ett jätte angenämt språk för henne 

och som inte väcker likadana negativa uppfattningar hos elever som svenska språket. Hon 

tycker ändå att som svensklärare har hon något att ge till eleverna eftersom det är hennes 

starkaste språk. 

 
184a. No kyllä musta varmaan opettaja tulis… - - kyllä varmaan opettaja…en mä tiedä sitten, että 

tulisko musta nyt sitten ruotsin kielen. Kyllä mä toisaalta…englanti on toinen sellanen niinku 
mielunen kieli. Mutta kyllä mä niinku koen, että mulla on jotenki niinku ruotsin kielen opettajana 
jotakin annettavaa. Se on niinku kuitenkin vahvin näistä kielistä. (Marit) 
 

184b. Jag tror att jag skulle bli lärare… - - lärare möjligen…jag vet ju inte om jag skulle vilja bli 
svensklärare. Engelska har också varit ett angenämt ämne för mig. Men jag tycker att som 
svensklärare har jag något att ge till eleverna eftersom det är ju mitt starkaste språk. (Marit)  

 

Enligt Paulina har man mycket flera arbetsmöjligheter i dag om man studerar språk. Hon 

tycker att var och en borde studera något annat ämne som ger vidare arbetsmöjligheter men 

hon själv tror att till sist skulle hon hamna in i lärararbetet. Lisa är den enda av lärarna som 

säger att detta arbete inte är hennes drömarbete.  

 
185a. …kyllä nyt varmaan opettajan töitä tulen tekemään, etenkin tässä kun nyt ei muutakaan keksi. - - 

Mutta en mä nyt tiiä mitä muutakaan mä tekisin kun tuota opettajan työtä…että en mä tiiä 
jaksaisinko mä oikeesti olla jossain toimistossa kaheksasta neljään…ku on sitäkin kokeiltu ja ne 
on oikeesti pitkiä päiviä. (Lisa)  
 

185b. …lärararbetet kommer jag troligen göra också i framtiden, speciellt eftersom jag inte kan hitta 
något annat. - - Och jag vet ju inte om jag kunde arbeta i en byrå från åtta till fyra…något som jag 
har ju prövat och sådana dagar är länga, på allvar. (Lisa) 

 

Om Lisa kunde välja sitt arbete på nytt skulle hon inte nödvändigtvis bli svensklärare. Det 

bästa alternativet skulle vara ett sådant arbete där man hade främmande språk som 

arbetsverktyg.  
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10 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 
 

10.1 Tre inre psykologiska behov 

 

Enligt Deci och Ryan finns det tre inre psykologiska behov som måste bli tillfredsställda för 

att motivationen kan bli hög. Dessa tre behov är kompetens, autonomi och 

samhörighetskänsla (se kapitel 5.2). Enligt de intervjuade lärarnas svar kommer det fram att i 

lärararbetet kommer dessa behov rätt så bra tillfredsställda (se kapitlen 9.1 och 9.2). 

 

Med samhörighetskänslan menas hur man känner sig höra till den grupp med vilken man 

arbetar varje dag och i lärararbetet kan detta antas vara mycket viktigt eftersom man hela 

tiden är i kontakt med olika slags människor. De flesta av lärarna i den här undersökningen 

tycker att den mest viktiga saken som påverkar deras motivation är arbetskamraterna (se t.ex. 

intervjuavsnitten 99 och 100). Därför tycks samhörighetskänslan vara speciellt viktig för 

lärarnas arbetsmotivation. Marit tycker även att en bra samhörighetskänsla är en 

grundförutsättning för en hög arbetsmotivation (se intervjuavsnitt 101). En stark 

samhörighetskänsla gör också samarbetet mellan kolleger livligare, vilket underlättar arbetet 

och gör det mer meningsfullt som i sin tur tycks ha en mycket positiv inverkan på 

arbertsmotivationen. För en ung lärare liksom Ida-Maria är det extra viktigt att få stöd av sina 

kolleger eftersom man har så många saker att lära sig i början (se intervjuavsnitt 118). 

Situationen är ändå inte lika bra i all skolor och t.ex. Kajsa och Lisa säger att det finns klickar 

mellan kollegerna som på något sätt kan antas sänka deras arbetsmotivation (intervjuavsnitten 

104 och 105). Även om samarbetet lär sig vara jätte viktigt enligt lärarna är det största 

problemet ändå att man inte har tillräckligt med tid för det.   

 

Tahkokallio (1998, 22-23) framhäver också att arbetsklimatet i skolan har en stor inverkan på 

lärarnas arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Det är viktigt att fritt få diskutera om 

olika slags frågor och att rektorn har auktoritet så att det inte kommer fram inofficiella ledare, 

vilket kan ha ett dåligt inflytande på hela arbetsklimatet. (Tahkokallio 1998, 22-23.) I 

allmänhet verkar rektorerna påverka gemenskapskänslan på ett positivt sätt. I ett par 

intervjuer kom det ändå fram att rektorn på något sätt saknas auktoritet, vilket av lärarna 
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upplevs som en negativ sak. Men enligt Lisa kan en för dominerande rektor också förminska 

gemenskapskänslan i skolan (se intervjuavsnitten 115 och 116).   

 

Av de intervjuade lärarnas svar kom det fram att deras arbetsmotivation också är beroende av 

elevgruppen. Man trivs helt enkelt bättre med grupper, med vilka samarbetet går bra. 

Elevernas inlärningsfärdigheter tycks inte ha en så stor betydelse utan det som är viktigt är att 

man kommer bra överens med gruppen och att eleverna i allmänhet ställer sig positiva till 

inlärningen, vilket berättar om att gemenskapskänslan är en viktig motiverande faktor också i 

detta sammanhang. I fråga om svenska språket medger några lärare att elevernas negativa 

attityder sänker deras motivation (se t.ex. intervjuavsnitten 126 och 128). 

 

Enligt Deci & Ryan bör arbetet också tillfredsställa den anställdas känsla av kompetens, med 

vilket menas att man känner sig vara bra i sitt arbete och att man kan kontrollera arbetets 

slutresultat. Den första saken som kom fram i intervjuerna var att språken i allmänhet alltid 

har varit lätta för lärarna. Dessutom säger Maria och Lisa att de hellre undervisar i svenska än 

i tyska eller engelska, eftersom de känner sig vara bättre i svenska (se intervjuavsnitten 146 

och 147). Detta berättar om att när lärarna känner sig vara kompetenta ökar också deras 

arbetsmotivation.  

 

Ett svar som upprepades väldigt ofta var att om eleverna har framgång med sina studier så 

känner lärarna också att de har lyckats med sin undervisning. Också den positiva 

återkopplingen från eleverna motiverar lärarna i arbetet. När lärarna känner att eleverna 

uppskattar dem och litar på dem ökar deras känsla av självsäkerhet och de satsar mera på sin 

undervisning. Vanligtvis kan läraren ju ganska mycket påverka sin undervisning och utveckla 

sitt arbete. På det viset kan han alltså kontrollera arbetets slutresultat och känna sig 

kompetent.  

 

Det finns ju också elever som ifrågasätter vikten att lära sig svenska. Lärarna som jag 

intervjuade medger att de upplever sådana elever som utmaningar i arbetet. Om de på något 

sätt får dem uppfatta svenska språkets viktighet kan de själva känna att ha lyckats och varit 

kompetenta, vilket antagligen ökar arbetsmotivationen (se t.ex. intervjuavsnitten 46 och 48).  

 

Vid intervjuerna kom det fram att bara Maria tycker att lärarnas arbete uppskattas i 

allmänhet. Hon tycker att föräldrarna uppskattar lärarnas fosterarbete i skolan väldigt mycket. 



 91

På så sätt kan hon känna sig kompetent i sitt arbete, vilket naturligtvis ökar hennes 

arbetsmotivation. Marit tycker att det finns en skillnad t.ex. mellan engelsk- och 

svensklärarna och att svensklärarna inte respekteras på samma sätt på grund av de negativa 

attityderna. Kaisa, Lisa, Anna-Lena, Ida-Maria och Tiina i stället är av den åsikten att man 

inte särskilt sätter värde på lärarnas arbete och på något sätt kan detta antas leda till sämre 

motivation. 

 

Med det tredje behovet, autonomi, menas i vilken grad den anställda känner sig ha möjlighet 

att kunna påverka sitt eget arbete. Enligt svaren som jag fick i de fyra intervjuerna 

tillfredställer lärararbetet detta behov relativt bra. Även om det finns allmänna läroplaner som 

man måste följa kan läraren ganska fritt planera sin egen undervisning i praktiken och ingen 

kommer att kontrollera den närmare. I gymnasiet verkar takten vara ganska snabb och det är 

viktigt att man hinner behandla alla saker. Därför har läraren förstås mindre rörelsefrihet när 

det gäller lektionerna. På högstadiet har man lite mera tid att göra något extra och på så sätt 

kan läraren känna sig relativt autonom i sitt arbete. Tina anser att varje lärare kan hitta sin 

egen stil att undervisa. Också på det viset kan lärararbetet betraktas som autonomt. När det är 

fråga om den allmänna beslutsfattningen i skolan medger de alla att lärarna kan påverka den. 

Det visar att lärarna vanligtvis handlar på ett demokratiskt sätt och alla kan känna sig i någon 

mån autonom.  

 

10.2 Lärarna i Decis & Ryans motivationskontinuum 

 

I detta kapitel kommer jag att granska lärarnas svar med tanke på olika kategorier i Decis och 

Ryans självbestämmandeteori (se tabell 1 på s. 21). Jag antar att ingen av lärarna rent 

representerar någon motivationskategori utan jag tycker att man alltid kan placeras in i flera 

motivationskategorier. Dessutom är det klart att motivationsgraden tillfälligt kan variera även 

ganska mycket. Jaakkola och Liukkonen (2002b) påpekar att en anställd som vanligtvis är 

mycket flitig och starkt inre motiverad kan på grund av olika saker även drivas in i 

amotivation i förhållande till sitt arbete (2002b, 114).  
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10.2.1 Anna-Lena 

 

Anna-Lena undervisar i svenska och tyska på högstadiet i mellersta Finland och hon har åtta 

års arbetserfarenhet. Hon säger att lärararbetet inte alls är ett kall för henne. En starkt 

motiverande faktor för Anna-Lena tycks vara den integrerade och den identifierade 

kontrollen, vilket gäller speciellt det tyska språket, eftersom hon redan som liten hade tänkt 

sig bli tysklärare. Detsamma kan man inte säga om svenskan för Anna-Lena själv säger att 

hon inte så mycket njöt sig av att studera det vid universitetet. Hon säger att hon hellre skulle 

ha velat bli tysk- och fransklärare men av olika orsaker blev tysk- och svensklärare i stället 

och hon påpekar att svenska egentligen var tvångssvenska för henne vid universitetet. Men 

nu tycks hon ändå tycka om att vara svensklärare och hon är mycket energisk och tycker om 

att syssla med olika slags projekt. Med det tyska språket tycks hon identifiera sig ganska 

starkt bl.a. eftersom hon har släktingar i Tyskland och har alltid varit i kontakt med detta 

språk.  

 

Anna-Lena medger också att hon hellre undervisar i tyska än i svenska och orsaken till detta 

nämner hon att eleverna har valt sig själv att studera tyska och det är således inte tvångstyska 

för dem. Hon tycker att det också är kul att undervisa i svenska för eleverna i sjunde klass 

eftersom de är så entusiastiska då. Men tyvärr sänker denna entusiasm ofta i åttonde klass när 

språket blir lite svårare och när det också kommer mer och mer andra undervisningsämnen. 

Allt detta visar att Anna-Lenas motivation i hög grad är beroende av en stark 

gemenskapskänsla. Det här grundbehovet kommer också fram i att det är mycket viktigt för 

henne att ha goda arbetskamrater med vilka det är lätt att byta tankar om allt möjligt (se t.ex. 

intervjuavsnitt 102) 

 

Lönen tycks inte vara så viktig för Anna-Lena eftersom hon gör också mycket extra arbete 

utanför den egentliga arbetstiden, vilket berättar om hennes inre motivation. Även om Anna-

Lena säger att lärararbetet inte någonsin har varit ett kall för henne tycks hennes 

arbetsmotivation på många sätt hellre styras av den inre motivationen än den yttre 

motivationen. Av detta berättar t.ex. att hon inte skulle byta sitt arbete med något annat (se 

intervjuavsnitt 16).     
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10.2.2 Ida-Maria 

 

Ida-Maria har ca fyra års arbetserfarenhet. Hon undervisar i svenska och tyska i gymnasiet i 

mellersta Finland och tycker att lärararbetet är ett kall för henne. Detta berättar om hennes 

sanna inre motivation. Hon säger att arbetet är tungt men det är också mångsidigt och 

speciellt njuter hon av att kunna arbeta med andra människor. För Ida-Maria tycks 

gemenskapskänslan vara en viktig motiverande faktor i arbetet och det kommer fram speciellt 

i att hon behöver äldre kollegers hjälp i många praktiska saker eftersom hon är så ung och 

måste lära sig allt från början.  

 

Ida-Maria tycks ändå glädja sig mycket av att utveckla sig i arbetet hela tiden. En annan 

viktig sak för henne är också att eleverna lär sig språken, vilket möjligen tillfredsställer 

hennes behov av kompetens som är ett av grundbehoven för motivation. Hon säger också att 

det som växer hennes arbetsmotivation är att hon själv lär sig mer om svenska och tyska. Ida-

Marias arbetsmotivation visar sig vara beroende av den integrerade och identifierade 

kontrollen.  

 

Inte heller för Ida-Maria tycks lönen vara så viktig när det gäller arbetsmotivation. Hon säger 

att lönen är väldigt låg vad det gäller arbetsmängden och ansvaret men hon själv tycker ändå 

att lönen är bra efterstudieåren. Detsamma kan man säga också om de andra unga lärarna i 

den här undersökningen.     

 

10.2.3 Kajsa 

 

Kajsa har cirka fyra års arbetserfarenhet. Hon undervisar i svenska, engelska och tyska i 

gymnasiet i mellersta Finland. I intervjun framhäver hon många gånger att lärararbetet är ett 

kall för henne. Andra viktiga saker är att hon får arbeta med andra människor och använda 

främmande språk dagligen. Av de här sakerna kan man anta att Kajsa styrs av den sanna inre 

motivationen. Kajsa anser att svenskan är det näst viktigaste språket i skolan efter engelskan. 

Hon medger ändå att hon hellre undervisar i engelska och tyska än i svenska eftersom nästan 

alla elever ogillar svenska i skolan. Därför antar jag att det är mycket viktigt för henne att 

behovet för samhörighetskänsla blir tillfredställt i arbetet. Kajsa medger att största delen av 

eleverna ogillar svenska språket och det verkligen tycks påverka hennes motivation. På grund 
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av detta njuter hon inte så mycket av att undervisa i svenska. Även om hon annars tycks vara 

starkt inre motiverad i sitt arbete kan man anta att i svenska språket hennes motivation är 

huvudsakligen yttre. 

 

När det gäller lönen säger hon att den inte är för låg om man tänker på arbetsmängden, men i 

fråga om utbildningsnivån är den för låg. Hon framhäver att om man verkligen vill bli lärare 

bör man inte tänka på lönen. För henne verkar lönen inte vara bland de viktigaste sakerna i 

arbetet. Av dessa svar kan man dra den slutsatsen att hennes beteende styrs av den sanna inre 

motivationen och den integrerade kontrollen samt i viss mån också av den identifierade 

kontrollen. Den starkaste orsaken till beteendet tycks ändå vara den sanna inre motivationen.  

 

10.2.4 Lisa 

 

Lisa undervisar i svenska och engelska på högstadiet i mellersta Finland men hon arbetar 

också som en bisysslande svenslärare vid yrkeshögskolan. Lisa är en ganska ung lärare med 

ca fyra års arbetserfarenhet och hon säger att lärararbetet inte var ett kall för henne. Hon 

tycker att det liksom var ett tvång att bli lärare eftersom hon inte kunde tänka sig annat 

konkret att göra med språken. Hon tycker att lärararbetet inte är ett kall för henne. Hon 

arbetar som lärare eftersom man måste ju göra något för att försörja sig.  

 

Lisa tycker att i hjärtat är hon nordist och därför undervisar hon hellre i svenska än i 

engelska. Hon vill även minska elevernas och föräldrarnas fördomar till svenska språket som 

berättar om hennes starka integrerade och identifierade motivation. Lisa säger också att hon 

har lyckats sig i detta, vilket naturligtvis tillfredsställer behovet av kompetens och höjer 

motivationen. 

 

Lisa säger att en av de bästa sidorna i arbetet är friheten som möjligtvis tillfredsställer hennes 

behov av autonomi. Den andra goda sidan som hon nämner är att eleverna lär sig någonting 

som till sin del tillfredsställer behovet för kompetens. 

 

Arbetet som svensk- och engelsklärare tycks tillfredsställa speciellt Lisas behov för 

kompetens och autonomi. Detsamma gäller inte gemenskapskänslan eftersom det finns 
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klickar mellan lärare i skolan. Lärararbetet är inte något drömarbete för Lisa men trots allt 

tycks hon vara rätt så nöjd i sitt nuvarande arbete.   

 

10.2.5 Maria 

 

Maria har drygt fyra års arbetserfarenhet som lärare. Hon undervisar i svenska och tyska på 

högstadiet i södra Finland. Hon säger att hon redan på lågstadiet hade drömt om att bli lärare 

och hon tycker att det är ett kall för henne. Dessutom medger hon att den viktigaste saken 

som påverkar hennes arbetsmotivation är arbetskamraterna. Av detta kan man sluta sig till att 

hon styrs av den sanna inre motivationen. Hon säger också att hon ville bli språklärare, 

eftersom hon i allmänhet tycker om främmande språk. Därför kan man anta att hennes 

motivation också styrs av den integrerade kontrollen. Hon tycker ändå att hon hellre 

undervisar i svenska än i tyska, eftersom hon själv kan svenska bättre. Jag tror att det 

tillfredsställer hennes kompetensbehov och därför ökar motivationen. 

 

Marias arbete tycks också tillfredsställa behovet för samhörighet. Maria framhäver att hon 

väldigt mycket tycker om sitt nuvarande arbete och hon njuter av att arbeta med ungdomar. 

När eleverna litar på henne växer hennes självsäkerhetskänsla. Hon medger att hon inte har 

tänkt byta arbete även om lönen inte är så stor. Jag tror att också detta berättar om hennes 

sanna inre motivation.  

 

10.2.6 Marit 

 

Marit är ett undantag bland de andra lärare på så sätt att hennes far var svenskspråkig och så 

hade Marit redan som liten lärt sig prata svenska. Därför känner hon naturligtvis att arbetet 

som svensklärare är en del av hennes identitet, vilket berättar om en stark integrerad kontroll.  

 

Marit säger att det som känns negativt i hennes arbete är elevernas negativa attityder till 

svenska språket. Hon har även tänkt om det skulle ha varit klokare att bli engelsklärare än 

svenklärare eftersom svenska språket hatas så mycket i Finland. Hon säger att ibland känns 

det även om man borde be om ursäkt att vara svensklärare.  
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Marit säger att de bästa sidorna i lärararbetet är friheten och att man kan arbeta med många 

slags människor. Detta svar visar hur viktigt det är att behoven för autonomi och kompetens 

blir tillfredsställda.  

 

För Marit tycks lönen inte vara en så stor motiverande faktor. Hon säger att lönen alltid har 

varit tillräcklig för henne och det kan ju också anses som en inre motivationsfaktor.  

 

10.2.7 Paulina 

 

Paulina undervisar i gymnasiet i mellersta Finland. Först tänkte hon inte bli lärare men nu har 

hon ca tio års arbetserfarenhet som svensk- och fransklärare och hon medger även att hon 

njuter av sitt arbete väldigt mycket.  

 

Paulina säger att hennes mamma var språklärare och då hade hon tänkt att det var något som 

hon aldrig kunde tänka sig bli. Men hon började studerade språk och då ville hon också ha ett 

arbete för att försörja sin familj och hon tänkte utbilda sig till lärare. Sedan dess har hon njutit 

av sitt arbete väldigt mycket. Även om det här arbetet inte från första början var ett kall för 

henne kan man ändå tänka att hennes arbetsmotivation kan placeras in i den högsta kategorin 

i Decis och Ryans motivationsteori (se tabell 1 på s. 21). 

 

Paulina säger att hon tycker om båda sina undervisningsämnen och hennes erfarenheter om 

franska och svenska har varit positiva, vilket visar att hennes arbetsmotivation i hög grad 

styrs av den integrerade kontrollen. Hon tycker att eleverna alltid har varit trevliga och att de 

har blivit ännu trevligare under åren. Detta berättar om att hennes behov för 

gemenskapskänsla tillfredsstlls väl och detsamma kan man säga om hela den 

arbetsgemenskapen i skolan.  

 

Det som oroar Paulina är de starka besparingarna inom utbildningssektorn som inte kan låta 

bli att påverka såväl eleverna och lärarna. Hon säger att det gör arbetet andligt stressande.  

 

Om lönen tycker Paulina att den kunde vara högre. Hon säger att den berättar om att lärarna 

inte respekteras i detta samhälle. Paulina tror ändå att lönen inte är den viktigaste 

motiveringsfaktorn för lärarna.   
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10.2.8 Tina 

 

Tina undervisar i svenska och tyska på högstadiet i västra Finland. Hon har drygt 16 års 

arbetserfarenhet. När jag frågade henne om hon tycker att arbetet som svensklärare är ett kall 

för henne besvarade hon frågan så att lärararbetet alltid är ett kall. Hon tycker att om man inte 

trivs med barn och ungdomar så kan man inte göra detta arbete. Därför är det ganska klart att 

hon njuter av sitt arbete och hennes beteende styrs av den sanna inre motivationen. Hennes 

arbete tillfredställer också behovet för samhörighetskänsla ganska bra. Hon säger att de har 

en mycket bra arbetsgemenskap i skolan och dessutom samarbetar hon med andra 

språklärare. Hon säger inte direkt om hon undervisar hellre i svenska eller i tyska, men hon 

tycker att svenska språket erbjuder flera utmaningar därför att eleverna inte är lika 

motiverade än på tysklektionerna. Tiina framhäver ändå att svenskan inte är det ända ämnet 

som eleverna inte tycker om. Hon berättar också att hon har fått brev från sina gamla elever 

som studerar i Sverige och som i efterhand tackar för hennes undervisning. Jag antar att detta 

också ökar hennes känsla av kompetens. 

 

I fråga om lärarnas lön tycker hon att den är för låg och att ingen skulle arbeta som en lärare 

för dess skull, vilket berättar om den sanna inre motivationen. Hon medger att hon inte på 

allvar har tänkt byta sitt arbete, men om hon på nytt kunde välja sin utbildning skulle hon inte 

nödvändigtvis bli lärare. Hon tror att hon kanske skulle studera språk, men egentligen kan 

hon inte nämna något alternativt arbete. Hon tycker att det alltid finns både för- och 

nackdelar och hennes val som språklärare har inte varit ett så dåligt alternativ. Jag tror att 

hennes beteende också styrs av den integrerade kontrollen, eftersom hon i allmänhet tycker 

om språken. 

 

10.3 Attityderna till svenska   

 

Enligt lärarnas svar verkar största delen av eleverna vara motiverade att lära sig svenska. 

T.ex. Maria säger att det finns elever som har problem med attityderna men hon framhäver att 

det inte i någon större utsträckning stör hennes arbete. Enligt henne tycker eleverna i 

allmänhet mera om engelskan men de kommer ändå gärna till svensklektionerna om läraren 
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bara entusiastiskt orkar undervisa i detta ämne. Av lärarnas svar kom det också¨fram att det 

finns en skillnad mellan flickor och pojkar och att det är pojkarna som oftare har problem 

med motivationen.  

 

Även om eleverna i allmänhet tycks vara motiverade på svensklektionerna tycker lärarna att 

debatten om tvångssvenska är ett stort problem i svensklärares arbete. Det är bara Kajsa som 

säger att största delen av eleverna är omotiverade att lära sig svenska. Det som tycks störa 

lärarna mer än elevernas attityder till svenska är den allmänna debatten om tvångssvenska 

och att detta skolämne skälls ut även i massmedierna, vilket förstås påverkar arbetet på 

många sätt.  

 

Alla de intervjuade lärarna tycker att det är viktigt att lära sig svenska i Finland. De tycker att 

det är allmänbildande och nyttigt i ett tvåspråkigt land. Dessutom är svenska språket en viktig 

del av vår historia och identitet. 

 

10.4 Lärarnas allmänna arbetsmotivation och 
arbetstillfredsställelse 

 

Enligt den här undersökningen tycks lärararbetet ofta vara ett kall, vilket berättar om en stark 

inre motivation. Lärararbetet är också mycket socialt till sin karaktär som är en viktig 

motiverande sak för många lärare. Det kom ändå fram att man också liksom kan drivas in i 

lärararbetet för att vara säker på att få arbete efter studierna.  

 

Lärararbetet är mycket krävande i dag eftersom det finns så många nya utmaningar som 

skolan och lärarna måste möta. Därför kan lärararbetet kännas slitsamt och speciellt unga 

lärare upplever arbetet väldigt krävande (se kapitel 2).  

 

I allmänhet tycker lärarna att upplevelserna i detta arbete har varit positiva och de viktigaste 

sakerna som nämndes var att få arbeta med andra människor och att arbetet är mångsidigt och 

ganska fritt. I svenska språket kom det fram att om man kan förändra elevernas negativa 

attityder till lite mer positiva så känns arbetet ännu mer motiverande.  
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Även om det finns mycket positivt i lärararbetet finns det också några negativa saker i detta 

arbete. En av dem var den låga lönen. En annan negativ sak som speciellt gäller 

gymnasielärarna var den stora brådskan som gör arbetet mycket stressigt. Denna brådska 

kommer fram i de alla unga lärarnas svar men hos gymnasielärarna tycks brådskan vara en 

alltjämt störande faktor oberoende av arbetsåren.  

 

Som negativa sidor i arbetet nämnde lärarna lönen som är ganska låg i förhållande till 

arbetsmängden och ansvaret i arbetet. Den stora arbetsmängden kom fram speciellt hos unga 

lärare som förstås har mycket att lära sig i början, vilket kan vara både en positiv och en 

negativ sak i arbetet. Det som är positivt är att man lär sig någonting hela tiden men det som 

är negativt är att man har så mycket att göra att man helt enkelt blir för trött. I gymnasiet 

tycks takten vara mycket snabb och den stressar både elever och lärare. För unga lärare som 

börjar arbeta först i gymnasiet måste det vara mycket arbetsamt.  

 

Den snabba takten gäller inte bara gymnasiet utan det är ju också en ganska snabb takt på 

högstadiet i dag. På högstadiet har antalet timmar i svenska skurits ned som gör arbetet mer 

hektiskt och således kan sänka lärares arbetsmotivation (se t.ex. intervjuavsnitt 34). Om 

brådskan är en störande faktor i arbetet så är de stora besparingarna en ännu större störande 

faktor. Detta kom fram i många intervjuer och lärarna påpekade också att dessa besparingar 

inte bara gäller lärare utan också elever.  

 

Enligt Decis och Ryans motivationsteori tillfredsställer lärararbetet de tre grundbehoven rätt 

så bra, vilket således befrämjer arbetsmotivation (se kapitel 10.1). De intervjuade lärarna kan 

placeras in i flera motivationskategorier (se tabell 1 på s. 21 och kapitel 10.2) men de högre 

kategorierna tycks vara mer viktiga än de lägre, vilket berättar om lärarnas höga 

arbetsmotivation. 

 

Även om lönen i allmänhet inte tycks vara bland de viktigaste motivationsfaktorerna hos 

lärarna tycker de flesta att den är för låg. Lärarna tycker att den låga lönen också berättar om 

att deras arbete inte uppskattas eftersom uppskattningen verkar gå hand i hand med lönen. 

För de yngre lärarna känns lönen hög efter studieåren men de är också kritiska och tycker att 

lönen inte motsvarar deras utbildning och ansvaret i arbetet. Lönen tycks ändå inte sänka 

någons motivation på ett allvarligt sätt och t.ex. Paulina tycker att ingen låter bli att göra sitt 

arbete väl eftersom lönen är låg (se intervjuavsnitt 178). 
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I allmänhet verkar lärarna också vara nöjda med sitt yrkesval, vilket berättar om deras höga 

arbetsmotivation. Marit undrar ändå om det skulle ha varit ett bättre val att bli engelsklärare 

för att inte vara tvungen att möta negativa attityder sitt undervisningsämne hela tiden men i 

allmänhet tycks också hon vara nöjd som svensklärare. Av de intervjuade lärarna var det bara 

Lisa som inte nödvändigtvis verkar vara så nöjd med sitt yrkesval.   

 

Den här undersökningen var en liten fallstudie som bara visar en liten del av lärares 

motivation men också genom den här undersökningen kan man få veta något om 

svensklärarnas arbetsmotivation. Om man skulle vilja veta mer om svensklärarnas eller 

språklärarnas allmänna arbetsmotivation skulle det t.ex. vara möjligt att studera om det finns 

någon skillnad mellan lärarna i två- och enspråkiga kommuner. Det skulle också vara bra att 

först planera en enkät och skicka den till en större del av svensklärarna och efter det välja 

olika slags lärare som man skulle intervjua för att ha en djupare uppfattning om 

svensklärarnas arbetsmotivation.  
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BILAGA: INTERVJUSTOMME 

 
1. Ammatin valinta ja opettajan työ yleensä 
 

- Minkä ikäisestä lähtien olet oppinut ruotsia? 
- Kuinka kauan olet toiminut opettajana? 
- Kuinka päädyit opettajaksi ja etenkin ruotsin kielen opettajaksi? 
- Tunnetko olevasi kutsumusammatissa? 
- Koetko, että saamasi koulutus on antanut sinulle riittävät valmiudet toimia opettajana? 
- Minkälaisia kokemuksesi ruotsin kielen opettajan työstä ovat olleet? 
- Koetko työsi mielekkääksi? Mitkä ovat työsi parhaat puolet? 
- Onko työssäsi negatiivisia puolia? 
- Onko työsi mielestäsi palkitsevaa? Millä tavoin? 
- Onko työsi monipuolista? haasteellista? vaativaa? itsenäistä? Onko opettajalla 

mielestäsi riittävät valmiudet vastata nykypäivän haasteisiin koulussa? 
- Opetatko muita aineita ruotsin lisäksi? Mitä aineita? 
- Opetatko mielelläsi ruotsia? / Minkälaista sinun mielestäsi on opettaa ruotsia? 
- Mitä ainetta opetat mieluiten? Jos opetat jotakin toista ainetta mieluummin kuin 

ruotsia, niin mitkä asiat tähän vaikuttavat? 
- Minkälaisia kokemuksesi ruotsin kielen opettajan työstä ovat olleet? 
- Millä tavoin pyrit herättämään oppilaiden mielenkiinnon opiskelua kohtaan? 
- Kuinka paljon käytät opetuksessasi ruotsin kieltä? Joudutko käyttämään paljon 

suomea ymmärtämisvaikeuksien takia? Haluaisitko käyttää ruotsin kieltä enemmän? 
- Onko oppilasaines muuttunut mielestäsi vuosien aikana? 
- Ehditkö toteuttaa työssä kaiken suunnittelemasi? Onko tuntimäärä mielestäsi liian 

vähäinen monipuolisen opetuksen toteuttamiseksi? 
- Onko sinulla tarpeeksi aikaa kohdata oppilas aidosti? 
- Pidetäänkö opettajan työtä helpompana kuin se todellisuudessa on? 
- Onko jatkuva kehittyminen mielestäsi tärkeää opettajan työssä? Miksi? Millä tavoin 

itse pyrit kehittämään työtäsi? 
  
 
2. Oppilaiden asenteet sekä asenteet yleensä ruotsin kieltä kohtaan – niiden vaikutus 
opettajan työhön 
 

- Häiritsevätkö jotkut asiat opetustasi, ja etenkin ruotsin kielen opetusta? 
- Miten olet kokenut ajoittain toistuvat pakkoruotsikeskustelut? Onko niillä ollut jotain 

vaikutusta työhösi? 
- Ovatko oppilaat mielestäsi motivoituneita ruotsin kielen opiskeluun? Millä tavoin se 

ilmenee? 
- Onko omilla asenteillasi mielestäsi vaikutusta oppilaiden motivaatioon? 
- Valittavatko oppilaat usein pakkoruotsista? Joudutko puolustelemaan ruotsin kielen 

opiskelua oppilaillesi? Jos kyllä, niin millä tavoin perustelet sitä? 
- Pidätkö itse ruotsin kielen oppimista tärkeänä? Onko se mielestäsi 

hyödyllistä/tarpeellista? Millä tavoin? 
- Jos pidät itse ruotsin kielen oppimista tärkeänä, niin onko sinulla tapana keskustella 

ruotsin kielen tarpeellisuudesta/hyödyllisyydestä oppilaittesi kanssa? 
- Ruotsia ei ole enää pakko kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa. Onko sillä ollut joitain 

vaikutuksia työhösi tai esimerkiksi oppilaitten motivaatioon? 
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- Pitäisikö ruotsin kieli mielestäsi säilyttää pakollisena aineena koulussa? Miksi? Miksi 
ei? 

- Luuletko, että työsi helpottuisi, jos ruotsin kieli olisi valinnainen? Miksi? Miksi ei? 
- Koetko, että yhteiskunnassamme arvostetaan ruotsin kielen opettajan työtä? Millä 

tavoin arvostus tai sen puute näkyy? 
- Onko pakkoruotsikeskusteluilla ollut mielestäsi vaikutusta ruotsin kielen opettajan 

ammatin arvostusta kohtaan? 
- Arvostatko itse ammattiasi? Millä tavoin?  
- Koetko työsi hyödylliseksi? 
- Tuntuuko sinusta, että oppilaat luottavat opetukseesi vai kyseenalaistavatko he joskus 

sitä? 
- Koetko oppilaiden arvostavan työtäsi? 
- Jos koet, että oppilaat arvostavat/eivät arvosta työtäsi, niin minkäläisiä vaikutuksia 

sillä on omaan työhösi (esim. tehokkuus, työhön paneutuminen, työssä jaksaminen 
ym.)? 

- Arvostavatko toisten aineitten opettajat mielestäsi ruotsin kielen opettajan työtä? 
Millä tavoin se ilmenee? 

 
 
3. Motivoivia tekijöitä työssä.  
 

- Millaisiksi koet työolosuhteet koulussa? Fyysiset puitteet? Henkinen ilmapiiri? 
Suhteet opettajien kesken? Luokassa oppilaitten kesken? Millainen vaikutus näillä on 
työmotivaatioosi? 

- Mitkä asiat työssä yleisesti vaikuttavat työmotivaatioosi? 
- Onko työmotivaatiosi riippuvainen opetusryhmästä? Millaista ryhmää opetat 

mieluiten? 
- Onko sinulla oppilaita, joihin on vaikea saada kontaktia ja jotka ovat haluttomia 

opiskelemaan ruotsia? Millä tavoin koet sen ja kuinka se vaikuttaa työhösi? 
- Entä onko sinulla erittäin innostuneita oppilaita ja kuinka se vaikuttaa omaan 

motivoituneisuuteesi? 
- Teetkö yhteistyötä toisten opettajien kanssa? 
- Onko opettajan työ mielestäsi autonomista vai rajoittavatko sitä tietyt säännöt (esim. 

ruotsin kielen opettajien kannssa sovitut)? 
- Millaiseksi koet rehtorin toiminnan koulussa? Onko rehtorilla tarpeeksi auktoriteettia? 

Tukeeko rehtori yhteishenkeä koulussa? Millä tavoin? 
- Saatko oppilailta palautetta työstäsi? Onko palaute suoraa vai epäsuoraa? Pyydätkö 

kirjallista palautetta? Pyritkö muuttamaan/kehittämään työtäsi oppilaiden antaman 
palautteen perusteella? 

- Saatko oppilaiden vanhemmilta palautetta? Minkälaista? Kannustaako saamasi 
palaute sinua työssäsi? 

- Opettajien palkkaus on puhuttanut paljon viime aikoina. Onko opettajien palkka 
mielestäsi riittävä suhteessa koulutuksen kestoon ja työ- ja vastuumäärään? 

- Mitä palkka kertoo mielestäsi työn arvostuksesta? 
- Oletko itse tyytyväinen palkkaasi? 
- Oletko tyytyväinen ammatinvalintaasi vai oletko joskus harkinnut alan vaihtoa? 
- Jos saisit uudelleen valita ammattisi, tulisiko sinusta yhä ruotsin opettaja? 
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