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                  Motivationen hos grundskollärare att undervisa och hantera 

arbetslivets förändringar beror på många olika motivationsfaktorer. 

Tidigare forskning har visat att det framförallt är den inre 

tillfredsställelsen som är viktigast för grundskollärarna. Syftet med 

den här studien är att undersöka vilka arbetsattityder som har 

betydelse för grundskollärarnas arbetsmotivation samt vilka faktorer 

som är mest viktiga. En enkät skickades ut till medlemmar i 

Lärarförbundet i två kommuner. Den innehöll påståenden gällande 

grundskollärares interna och externa arbetsattityder. En faktoranalys 

av de interna arbetsattitydpåståendena kom fram till tre övergripande 

komponenter: Kompetens, Samhörighet och Autonomi. 

Korrelationsresultatet visade att grundskollärare motiveras något mer 

av interna arbetsattityder såsom meningsfullheten i arbetet än externa. 

En multipel linjär regressionsanalys visade även att komponenten 

Kompetens var den viktigaste prediktorn för arbetsmotivation.  För att 

få ett bättre och tydligare grepp om grundskollärares motivation bör 

framtida forskning fokusera på att genomföra longitudinella studier 

inom området med ett stort antal deltagare.  

 

 

Kommunernas ekonomiska resurser minskar vilket innebär att även skolornas ekonomi 

dras ner. Läraryrket har låg status när arbetsbördan är hög, lönen låg och ansvaret stort. 

En ny läroplan har nyligen utkommit och man har infört lärarlegitimation, vilket innebär 

att man måste ha en behörighetsgivande examen (Skolverket, 2011). Det är många 

aspekter som påverkar motivationen hos lärarkåren. Hur kan vi göra så att fler söker sig 

till yrket, så att lärarna stannar kvar och att de mår bra och känner sig motiverade? 

 

Furnham (2011) definierar motivation som en hypotetisk konstruktion med flertalet inre 

processer som påverkar beteendet. Han menar vidare att den målstyrda 

motivationsprocessen härstammar från olika aspekter hos individen: 

prestationsförmåga, personlighetsdrag, övertygelser och värderingar. Furnham (2011) 

påstår också att motivation är nära relaterat till jobbkontexten, till arbetets natur, den 

fysiska miljön liksom till implicita och explicita belöningar, sociala normer och den 

övergripande företagskulturen. 
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Maslows behovsteori 

En av den mest kända och populära teorier om motivation är Maslows teori om de 

övergripande behoven (Armstrong, 2009). Den är indelad i fem olika nivåer i en 

behovspyramid (Figur 1). Den första och mest grundläggande nivån är den som ser till 

att vi överlever nämligen de fysiska behoven. Den andra nivån innefattar individens 

känsla av trygghet och säkerhet. Nivå tre och fyra handlar om gemenskap och 

uppskattning från omgivningen, en medmänsklig samhörighet. Den femte och sista 

nivån, självförverkligande, kan enligt Maslow aldrig helt uppnås (Maslow, 1970). 

Enligt Passer och Smith (2008) känner sig vissa individer upphöjda när de kommit till 

femte nivån. Detta innebär att individen förflyttar fokus från sig själv till andras 

välmående. Individen erhåller en själslig tillfredsställelse genom att arbeta för ett högre 

syfte.  

 

Personlig utveckling äger rum när individen klättar uppåt till nästa steg. De 

underliggande nivåerna måste vara tillfredsställda innan individen kan motiveras att gå 

vidare till nästa. Dock kan lägre nivåer ligga vilande under vissa perioder. Individen 

återkommer också under hela sitt liv till de lägre nivåerna för att tillgodose dessa i olika 

situationer (Passer & Smith, 2008). 

 

Motivation kan också delas in i fysiologiska och psykologiska behov samt sociala 

behov (Statt, 2004). De fysiologiska behoven inkluderar behov som rör vår överlevnad 

såsom törst, hunger och sexuell reproduktion. De motsvarar nivå ett och två i Maslows 

behovspyramid. De psykologiska och sociala behoven innefattar motivationsfaktorer 

som rör vårt psykiska välbefinnande och vår möjlighet till utveckling och 

självförverkligande. Dessa motsvarar nivå tre till fem i behovspyramiden. 

Figur 1. Modell av Maslows behovspyramid (Statt, 2004) 
 

Intern och extern motivation 

Den psykologiska motivationen kan delas in i interna och externa motivationsfaktorer. 

De är två olika typer av motivation och ingen individ uppvisar enbart den ena eller den 

andra formen av motivation. Individen kommer under olika perioder i livet att ha mer 

eller mindre framträdande delar av respektive motivationsfaktorer. Även i olika 

situationer kan olika motivationsfaktorer visa sig (Furnham, 2011). 

 

Intern motivation innebär att individen motiveras av egenintresset i uppgiften. Individen 

agerar utifrån ett eget intresse att genomföra uppgiften på bästa möjliga sätt och anser 
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att det är kul och engagerande att arbeta med uppgiften. Utmaningen ligger i själva 

uppgiften och längtan efter utveckling som vi alla har finner individen i slutförandet av 

uppgiften. Individen känner sig då effektiv och kompetent, fri och med självkontroll 

samt känslomässigt nära andra d.v.s. känner tillhörighet (Reeve, 2009). 

 

Den interna motivationen kan sägas vara naturlig eftersom den uppkommer spontant 

och genom människans psykologiska behov av kompetens, samhörighet och autonomi 

(Figur 2). Om denna sorts motivation underhålls kommer den generellt att leda till stor 

kreativitet, hög intellektuell förståelse och välmående hos individen. Individer som 

drivs av interna motivationsfaktorer har sällan problem med depression och ångest, de 

har en större självkänsla och är bättre på relationer (Reeve, 2009). Ett exempel är när en 

grundskollärare t.ex. ställer upp med läxhjälp på sin fritid utan att erhålla ersättning. 

Handlingen utförs av altruistiska skäl inte ekonomiska. 

 

De externa motivationsfaktorerna härstammar från olika former av externa belöningar 

för utförda uppgifter. Det kan röra sig om allt från materiella belöningar såsom pengar, 

och bonusar till psykologiska belöningar såsom bekräftelse, uppmärksamhet och 

erkännande från andra, kändisskap och lovord. Även irriterande ljud och smärta kan 

räknas in bland de yttre motivationsfaktorerna. Individer som drivs av extern motivation 

strävar efter de konsekvenser/belöningar som kommer av att utföra uppgiften. Individen 

har motivet att nå åtråvärda konsekvenser (approach), och att undvika oönskade 

(avoidance). Den externa motivationen har skapats av människan och av den specifika 

miljö individen befinner sig i (Reeve, 2009). 

 

Enligt Reeve (2009) påverkas motivationen av positiva eller negativa förstärkningar 

samt bestraffningar. Förstärkningar är medel som belönar önskvärda beteenden medan 

bestraffningar är medel som straffar icke önskvärda beteenden. En positiv förstärkning 

ökar sannolikheten till ett önskat beteende genom att konsekvensen är positiv. En 

negativ förstärkning ökar också sannolikheten för ett önskat beteende men genom att en 

negativ konsekvens försvinner. En bestraffning ökar sannolikheten för att ett oönskat 

beteende minskas (Reeve, 2009). 

 

Vidare tar Reeve (2009) upp när den avsedda handlingen inte leder till förväntad effekt 

utan leder istället till en bieffekt d.v.s. vad som händer med en individ som har påbörjat 

en aktivitet genom eget intresse och engagemang men som sedermera erhåller en extern 

motivationsfaktor. Den interna motivationen minskar medan den externa ökar. Detta 

kallas ”hidden costs of reward”. Det finns framförallt två typer av belöningar som 

minskar den interna motivationen. Dessa är förväntning och konkretisering. Förväntade 

belöningar underminerar interna motivationsfaktorer medan det motsatta stämmer för 

oväntade belöningar. Konkreta belöningar påverkar också intern motivation negativt 

medan verbala och abstrakta belöningar inte gör det (Reeve, 2009). 
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Figur 2. Anpassad modell av intern motivation (Furnham, 2011) 
 

Självbestämmandeteori (SDT) 

Från det att vi väljer gymnasieutbildning till det att vårt aktiva yrkesliv avslutas 

påverkas karriärsvalen av våra personliga motivationsfaktorer. När man diskuterar 

motivationsteorier utifrån interna och externa påverkansfaktorer är 

Självbestämmelseteorin (Ryan & Deci, 2000) den som bäst motsvarar vår undersökning 

av motivation inom lärarkåren och vad som påverkar grundskollärare till att bli bättre 

(Tabell 1). Vi anser att denna teori är mest relevant då vår förstudie kom fram till att 

interna motivationsfaktorer som rör tid, inflytande och känslan av samhörighet med 

kollegor och eleverna är dominanta hos grundskollärare.   

 

Enligt Ryan och Deci (2000) är SDT är en teori som inbegriper relationen mellan 

personligheten och motivationskällor. Teorin baseras främst på tre grundstenar: 

autonomi, kompetens och samhörighet. Dessa tre faktorer påverkar en människas 

psykologiska behov och drivkrafter. Autonomi är det psykologiska behovet människan 

har av självstyre, det vill säga att själv kunna reglera beteenden, tid och beslut. 

Kompetens innefattar behovet av att kunna prestera optimalt och öva sina färdigheter. 

Samhörighet är människans behov av att etablera emotionella band och anknytningar till 

andra individer och ha möjlighet att relatera till dessa personer på ett känslomässigt 

meningsfullt sätt (Ryan & Deci, 2000). 

 

Motivation kan enligt SDT (Ryan & Deci, 2000) ses som ett flöde mellan amotivation, 

extern motivation och intern motivation. Individer har en tendens att förflytta sig mellan 

de olika regulationerna från vänster till höger d.v.s. från en extern motiverad handling 

till en internt motiverad. Alla individer når inte ren intern motivation men kommer nära 

genom att nå den identifierade eller integrerade motivationen. Amotivation är känslan 
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av att inte alls bry sig om något. Individen är inte motiverad av vare sig externa 

belöningar eller straff eller av den inre upplevelsen av tillfredsställelse och kompetens. 

Människans agerande beror på uppfattningen om vilken typ av motivation som 

förekommer. En individ som arbetar med välgörenhet kan uppleva att det är känslan av 

att påverka och göra skillnad som är drivkraften (intern motivation). Om denne får lön 

för samma välgörenhetsarbete kan personen efter en tid uppleva att arbetet endast utförs 

för att erhålla lönen, och lönen gör då att arbetet blir till en extern motivation (Ryan & 

Deci, 2000). 

 

Inom SDT är kompetens en viktig komponent för den interna motivationen. Alla 

individer har en drivkraft för kompetens, vilken får oss att utveckla förmågor och 

potential. När människan upplever kompetens känner vi tillfredsställelse och glädje, och 

sökandet av utmaningar som överensstämmer med vår förmåga tilltar. Oväntad positiv 

feedback ökar individens känsla av kompetens, vilket även ökar den interna 

motivationen. Om feedbacken är förväntad kan den minska den interna och samtidigt 

öka den externa motivationen då personens drivkraft för uppgiften är en väntad 

belöning som man strävar efter (Ryan & Deci, 2000). 

 

Tabell 1. En anpassad modell av Självbestämmelseteorin (Reeve, 2009)) 

Behaviour Non self-determine                                                                             Self-determined 

Locus of 

motivation 

None Not-internalised Internalised 

Type of 

motivation 

Amotivation Extrinsic motivation Intrinsic 

motivation 

Type of 

regulation 

Non-

regulation 

External 

regulation 

Introjected 

regulation 

Identified 

regulation 

Integrated 

regulation 

Intrinsic  

regulation 

 

Baard, Deci och Ryan (2004) menar att medarbetares motivation i högst grad är 

beroende av ledningens villighet att stödja medarbetarnas autonomi genom att ge bra 

och viktig information, uppmuntra egna initiativ och erbjuda valmöjligheter. För 

grundskollärare finns dock begränsningar i ledningens möjligheter till att erbjuda sina 

anställda detta – begränsningar i form av skollag, läroplan och kommunala beslut.  

 

Människor som framförallt motiveras av interna faktorer motiveras av: att ha stor 

möjlighet att själv välja och initiera sina egna handlingar och ta ansvar för dessa 

(autonomi), att känna sig att valda handlingar ger tillräcklig utmaning för individens 

kompetens och kunskap samt genomföra handlingar på ett effektivt sätt (kompetens) 

och att känna respekt från sina medmänniskor och samhörighet med sin omgivning 

(samhörighet) (Baard, Deci & Ryan, 2004). 

 

Hertzbergs tvåfaktorteori 

Fredrick Herzbergs (1966) så kallade tvåfaktorsteori består av satisfiers 

(tillfredsställelsefaktorer) och dissatisfiers (missnöjesfaktorer). Den är specifikt inriktad 

på arbetsmotivation. Herzbergs två grupper liknar Maslows högre nivåer d.v.s nivå 4, 

uppskattning, och 5, självförverkligande. Den första gruppen innefattar 
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tillfredsställelsefaktorerna, även kallade motivationsfaktorer, och visar på behovet av 

personlig utveckling inom jobbet. Den andra gruppen innefattar missnöjesfaktorerna, 

även kallade hygienfaktorer, och hänger ihop med känslan av rättvis fördelning av 

belöningar och arbetsvillkor. Herzberg (1966) menar vidare att dessa grupper visar på 

människors två olika sorters behov för att motiveras i sitt arbete och uppnå 

arbetstillfredsställelse. Om hygienfaktorerna tas bort ökar missnöjet, dock påverkas inte 

tillfredsställelsen. Motivationsfaktorerna däremot påverkar tillfredsställelsen och kan 

dämpa missnöjet. De påverkar därmed motivationens drivkraft (Armstrong, 2009). 

 

Till tillfredsställelsefaktorerna, även kallade motivationsfaktorer, räknas t.ex. 

erkännande, utvecklingsmöjligheter, ansvar, prestation och innehållet i arbetsgifterna. 

Missnöjesfaktorerna, även kallade hygienfaktorer, är relaterade till arbetet och 

omgivning såsom lön, arbetsvillkor, fysisk arbetsmiljö och status (Herzberg, 1966). 

Enligt Herzberg (1966) kan inte Hygienfaktorer ge individen en känsla av inre 

tillfredsställelse d.v.s. intern motivation, utan för att uppnå känsla av autonomi, 

kompetens och samhörighet och därmed öka arbetsmotivationen behöver individens 

motivationsfaktorer vara framträdande i yrket. 

   

Övriga teorier 

När det gäller tidigare forskning, genomförda med bland annat enkätunderlag som rör 

lärarnas motivation ur ett arbetspsykologiskt perspektiv, finns inte mycket att tillgå.  

 

Enligt en studie genomförd av Björnberg och Börjesson (2007) var externa 

motivationsfaktorer såsom lön sådana faktorer som attraherade och hjälpte till att 

behålla lärarna. Däremot visade det sig att interna motivationsfaktorer såsom ansvar och 

intressanta arbetsuppgifter hade en mer långvarig effekt på medarbetarna och deras 

motivation i organisationen. Björnberg och Börjesson (2007) fann även att lärare främst 

motiveras av ”kärlek till barnen och möjligheten att hjälpa och guida dem i livet...” (s 

25). Ytterligare en motivationsfaktor var att kunna följa barnens utveckling. Lärarna 

motiverades även av sin egen utveckling och av möjligheten att lära ut det som de själva 

brann för. Studien visade att lärarna var framförallt motiverade av interna faktorer. 

 

Svenska Kommunförbundets gjorde en undersökning om relationen mellan lön, 

motivation och prestation bland 800 lärare (Carlsson och Wallenberg, 2000). De fann 

att motivationen påverkar prestationen som i sin tur påverkar effektiviteten, 

produktiviteten och kvaliteten på undervisning. Undersökningen visade att de faktorer 

som påverkar motivationen positivt är chefer med bra kommunikationsförmåga, 

flexibilitet och eget ansvar, kompetensutveckling genom arbetsuppgifter, 

kvalitetssäkerhet d.v.s. säker på att ens egen kompetens och kunskap är efterfrågad samt 

individuell lönesättning.  

 

Enligt TCOs rapport Sova med jobbet (Fromm & Hagström, 2011) har medarbetare 

inom skolan ”ofta ett stort engagemang för sitt arbete och tidigare talade man ofta om 

att dessa yrken var ett kall.” Rapporten diskuterar vidare att den synen lever kvar om än 

inte i samma utsträckning. Lärare har en hög arbetsbelastning, de har långa och låsta 
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arbetstider liksom bristande resurser. Detta leder till att de positiva delarna i jobbet, 

såsom engagemang och relationen med barnen, urholkas. Studien visar vidare att de 

negativa effekterna av bristande resurser framförallt påverkar kvinnor (Tabell 2). 

Kvinnorna inom Lärarförbundet upplever en högre grad av höga krav men även en 

högre grad av sjukfrånvaro (Fromm & Hagström, 2011). Vidare skriver författarna att 

kvinnorna arbetar mycket övertid eftersom de inte anser sig hinna med allt under normal 

arbetstid. Värst drabbade är enligt författarna kvinnor under 35år då yngre kvinnor 

befinner sig i gruppen som har både flest tidbegränsade anställningar, minst flexibla 

arbetstiderna och arbetar över mest (Fromm & Hagström, 2011). I Sverige är 75,2 % av 

alla grundskollärare kvinnor (Skolverket, 2011).  

 

Tabell 2. Krav och kontroll för medlemmar i Lärarförbundet, respektive kön i procent 

(Fromm & Hagström, 2011). 

 KVINNOR MÄN 

Höga krav 80,5 66,7 

Liten kontroll 63,3 60,2 

Hög anspänning 54,1 50,8 

Dåligt stöd 33,1 39,2 

Får inte hjälp att prioritera 85,0 92,2 

Lågt i tak 15,8 För få svarande 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Få studier har genomförts som tar hänsyn till grundskollärares arbetsmotivation och vad 

som gör att de motiveras i sitt yrke trots ”de omöjliga” arbetsvillkoren. Syftet med 

denna undersökning är att undersöka grundskollärares övergripande arbetsattityder och 

arbetsmotivation i relation till den interna- och externa motivationen. Dessutom är syftet 

att undersöka sambandet mellan arbetsmotivation och interna arbetsattityder, samt vilka 

av dessa interna arbetsattityder och motivationsfaktorer som har störst betydelse för 

arbetsmotivationen hos grundskollärare. Vidare är avsikten även att undersöka 

sambandet mellan grundskollärares arbetsattityder och arbetsmotivation med de 

demografiska variablerna: kön, ålder, antal år i yrket samt geografisk placering. Fyra 

frågeställningar utformas för att besvara studiens syfte: 

 

1. Motiveras grundskollärare framförallt av intern eller extern motivation? 

 

2. Finns det ett positivt samband mellan grundskollärares arbetsmotivation och 

interna arbetsattityder? 

 

3 .  Är någon av de interna arbetsattityderna en starkarkare prediktor för 

arbetsmotivation?  

 

4 .  Finns det ett samband mellan grundskollärares arbetsattityder och 

arbetsmotivation och kön, ålder, antal år i yrket samt geografisk placering? 
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M e t o d  

 

Undersökningsdeltagare 

I denna undersökning deltog 59 individer, varav 9 var män och 50 var kvinnor (84,7%). 

Åldern på deltagarna var i intervall. Intervallen var: ”29 år och yngre”, ”30-39 år”, ”40-

49 år”, 50-59 år” samt ”60 år och äldre”. Medelintervall låg på 40-49 år för både män 

och kvinnor separat. Av de svarande var 31% arbetandes i Smedjebacken kommun och 

69% i Ekerö kommun. Antal år i yrket delades även det upp i intervall. Intervallen var: 

”5 år och kortare”, ”6-10 år”, ”11-15 år” samt ”16 år och längre”. Medelintervallet för 

antal år i yrket låg för män på 11-15 år medan kvinnorna i genomsnitt hade arbetat 6-10 

år. Lärarbehörighet hade 97% av respondenterna. En man och en kvinna saknade 

lärarbehörighet. 

 

Deltagarna i enkätundersökningen var grundskollärare vilka undervisar elever från 

årskurs 1 till årskurs 9. Anledningen till valet av enbart grundskolelärare låg framförallt 

i att grundskolan är obligatorisk för alla. Det innebär att grundskolelärare är i majoritet 

bland lärarkåren och är de personer som formar de yngre eleverna och därmed är hög 

arbetsmotivation bland dessa lärare viktigt.  

 

För att få en bra spridning av deltagare i undersökningen bestod urvalet av 

grundskollärare som arbetade på olika skolor med varierad storlek, i två vitt skilda 

kommuner, en landsbygdskommun och en storstadskommun. Valet av kommuner 

grundade sig på att kontakt med kommunerna redan skapats.  

 

Smedjebacken och Ekerö är två olika kommuner, dock relativt små båda två. 

Smedjebacken är en landsbygdskommun som har ca 11 000 invånare. Ekerö är en 

storstadskommun med ca 25 000 invånare. Smedjebacken har inga fristående 

grundskolor vilket Ekerö har. Se Tabell 3 för information om respektive kommun. 

 

Tabell 3. Bakgrundsinformation Smedjebacken och Ekerö. 

År 2010 Smedjebacken Ekerö 

Antal invånare 10 715 st 25 251 st 

Antal elever i grundskolan 835 st 2 780 st 

Antal lärare i grundskolan 85 st 216 st 

Andel behöriga lärare i grundskolan 91% 80% 

 

De flesta grundskollärare är fackligt organiserade i Lärarförbundet eller Lärarnas 

Riksförbund. Vi valde att avgränsa oss genom att enbart rikta oss till grundskollärare 

som var medlemmar inom Lärarförbundet. Argumentet till urvalet baserades på vår 

möjlighet att på kort tid få tillgång till flertalet grundskollärares e-postadresser. Kontakt 

med Lärarförbundet skapades i samband med en tidigare förstudie av författarna som 

genomfördes i oktober-november 2011.  

 

Meningen med förstudien var att få fram ett underlag av information inom området och 

därmed finna riktlinjer för denna kvantitativa undersökning, samt att få en ökad 
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förståelse för undersökningsområdet. Syftet med förstudien var att undersöka vilka 

övergripande motivationsfaktorer som påverkade grundskollärares professionalitet inom 

yrket. Resultatet visade att det framförallt var de interna motivationsfaktorerna som låg 

till grund för lärarnas motivation. Resultatet indikerade även att tid var en av de 

viktigaste övergripande motivationsfaktorerna, då bristen av tid påverkade motivationen 

negativt.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Undersökningen har utgått från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav (God 

forskningssed, 2011). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet har tagits till hänsyn 

genom att deltagarna fick information om syfte och deras villkor bl.a. att deltagande var 

frivilligt i undersökningen. Samtyckeskravet ansågs uppfyllt när lärarna skickade 

tillbaka ett ifyllt enkätformulär. Konfidentialitetskravet tillgodosågs då fullständig 

anonymitet kunde uppfyllas när författarna aldrig fick tillgång till grundskollärarnas e-

postadresser. Samt att allt material inte kunde härledas till enskild person, då inga e-

postadresser även syntes vid mottagandet av svaren utan endast datum och tid vid 

inskickat dokument. Efter det att all data ”skrivits ut” raderades deltagarnas svar och 

mailkontot avslutades. Även nyttjandekravet är tillgodosett för all insamlad information 

har endast använts i forskningssyfte.  

 

Material och Procedur 

Vi valde att skicka ut ett elektroniskt frågeformulär till respondenterna. Frågeformuläret 

skapades i Google Dokument. Första skapades ett eget e-postkonto för enkäten därefter 

skapades enkäten med hjälp av formulärmallen. I inledningen av enkäten fanns en kort 

övergripande presentation av undersökningen där syftet med studien förklarades. Detta 

för att deltagarna skulle få en förståelse för vad studien skulle handla om, men även för 

att väcka deras intresse att vilja delta i studien.   

 

Enkäten var utformad så att undersökningsdeltagarna fick ta ställning till och skatta 17 

stycken interna och externa motivationsfaktorer för att mäta upplevlesen av hur pass 

viktiga dessa var för arbetsmotivationen. Exempel på dessa motivationsfaktorer var: 

Lust, Respons från eleverna, Lön, Ansvar, Inflytande, Feedback, Lov (Figur 4). 

Alfavärdet för skalan uppmätte 0,826. Svarsalternativen låg på en fyrgradig Likertskala 

där 1 motsvarade Inte viktig alls och 4 motsvarade Mycket viktig. 

Motivationsfaktorerna togs fram genom resultatet i förstudien och i samarbete med 

representanterna från Lärarförbundet.  

 

Därefter fick deltagarna besvara 53 stycken arbetsattitydspåståenden konstruerade av 

författarna, som till exempel ”Mitt arbete innebär positiva utmaningar”, ”Jag känner 

mig säker och trygg i min yrkesroll” eller ”Jag har tid att utbyta erfarenheter med 

kollegor”.  Deltagarna fick på samtliga påståenden ta ställning till huruvida han eller 

hon instämmer genom att markera ett alternativ på en femskalig Likertskala, där 1 

motsvarande Instämmer inte alls och 5 motsvarade Instämmer helt. Alfavärdet för 

skalan var 0,913. Underlag till arbetsattitydpåståendena inhämtades från tidigare 
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genomförda enkätstudier inom ämnet (Björnberg & Björnsson, 2007 och Lundesten, 

2008) men även från författarnas förstudie. Utöver dessa skalor fick även 

undersökningsdeltagarna svara på ett antal demografiska frågor gällande kön (1=kvinna, 

2=man), geografisk placering (1=Ekerö, 2=Smedjebacken), ålder, (1= <29 år, 2=30-39 

år, 3=40-49 år, 4=50-59 år, 5=60 år<), antal år i yrket (1=<5 år, 2=6-10 år, 3=11-15 år, 

4=16 år<) samt lärarbehörighet (1= ja, 2=nej). 

 

Formuläret skickades även ut på remiss till Lärarförbundets representanter samt till 

författarnas handledare. Därefter genomfördes en mindre pilotstudie där input 

efterfrågades om enkätens innehåll och form. Detta för att se över layouten och om 

formuleringarna av påståenden var tillräckligt tydliga samt om det var något i enkäten 

som var irrelevant eller saknades. Efter konstruktiv feedback från testrespondenterna 

utfördes vissa justeringar och kompletteringar. Detta för att författarna ville fastställa att 

enkäten var lättförstådd och enkel att fylla i för att dels öka validiteten och reliabilitet 

men även för att få bästa möjliga svarsfrekvens.  

 

Datainsamling 

Utdelningen av enkäten genomfördes i samarbete med respektive kommuns ordförande 

för Lärarförbundet. Denna representant skickade vidare ut enkäten via e-post till 

grundskollärare i Lärarförbundet inom respektive kommun.  

 

Enkäten skickades ut den 1 december och deltagarna fick till den 9 december att 

besvara frågorna. För att öka svarsfrekvensen skickades först en påminnelse ut två dagar 

innan slutdatum. Men då alltför få hade svarat så skickades ännu en påminnelse ut om 

enkätundersökningen och slutdatum ändrades till 16 december för att förlänga 

möjligheten att delta ytterligare en vecka. Detta resulterade i en ökning av 

svarsfrekvensen med 52%. Totalt skickades cirka 200 stycken enkäter ut, eftersom vi 

mottog 59 stycken ifyllda enkäter erhölls således en ungefärlig svarsfrekvens på 29,5% 

d.v.s. ett bortfall på 70,5%.  

 

Analys 

Först skapades en indexerad variabel där tre arbetsattitydpåståenden slogs samman till 

en övergripande variabel gällande arbetsmotivation. Denna indexerade variabel verkade 

som studiens beroende variabel. I den ingår följande påståenden: ”Varje dag på arbetet 

längtar jag tills jag får gå hem”, ”Jag känner mig omotiverad i mitt arbete” och ”Jag 

skulle vara lyckligare om jag inte behövde arbeta”. De negativa påståendena 

spegelvändes. Indexeringen av den beroende variabeln gav ett alfavärde på 0,578, vilket 

kan anses lågt då det helst ska överstiga 0,7. 

 

Därefter skapades ett index för interna och externa arbetsattitydpåståståenden. Index för 

intern motivation innefattade 37 stycken påståenden som handlade om arbetsattityder i 

egenskap av utvecklingmöjligheter, ansvar, prestation, självkontroll och tillhörighet. 

Som exempel kan nämnas: ”Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete”, ”Jag 

känner att jag åstadkommer något betydelsefullt i mitt arbete”, ”Jag kan inte ge eleverna 
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tillräckligt stöd” samt ”Jag känner gemenskap med mina kollegor”. De 37 interna 

arbetsattitydspåståendena gav ett alfavärde på 0,895.  

 

Index för extern motivation innefattade 13 stycken påståenden som handlade om 

arbetsattityden gällande lön, arbetsvillkor, fysisk arbetsmiljö, bekräftelse, uppskattning 

och andra externa arbetsattityder. Som exempel kan nämnas: ”Min närmaste chef visar 

uppskattning för mina arbetsinsatser”, ”Min lön motsvarar arbetsuppgifterna i mitt 

uppdrag som lärare” samt ”Mina arbetsuppgifter ryms inte inom arbetstiden” och 

”Kraven som ställs på mig är orimliga”. De 13 externa arbetsattitydspåståendena fick ett 

alfavärde på 0,676. Samtliga negativa påståenden spegelvändes.  

 

Databearbetning 

De interna arbetsattitydpåståendena valdes att göras mer lätthanterliga genom en 

Principal Component Analysis (faktoranalys). Detta på grund av det stora antalet, 37 

stycken. Datan vara lämplig för en faktoranalys då KMO värde var över 0,6 (0,605), 

och Bartlett’s värde var signifikant (p<0,001).  

 

Valet av antalet komponenter som extraherades baserades på Kaisers kriterium och 

analysen av Screetestet. Enligt Kaisers kriterium bör man extrahera de item som har ett 

eigenvalue över 1 (Westerlund, 2011). I vårt fall blev det 10 stycken komponenter med 

en kumulerad varians på 72,48%. Men då vi ansåg att detta var alltför många 

komponenter valde vi att gå efter Screeplotten, som visade markant lutning vid fjärde 

komponenten, vilket indikerade att tre komponenter vore en lämplig lösning.  

 

Vi valde därför att extrahera de 37 interna arbetsattitydspåståendena till tre 

övergripande komponenter och utförde därefter en ortogonal rotation. Fördelen med 

rotationen var att komponenterna i faktormatrisen blev mer lättolkade. Den roterade 

faktormatrisen visade hur starkt varje item laddade på de tre komponenterna. Detta 

resulterade i att 18 påståenden laddade högt i komponent 1 med ett alfavärde på 0,885.  

I komponent 2 laddade 8 påståenden högt och erhöll ett alfavärde på 0,789. Alfavärdet 

maximerades till 0,856 efter att påståendet ”Jag vet inte vad som förväntas av mig i mitt 

arbete” tagits bort d.v.s 7 påståenden kvarstod.  I komponent 3 laddade 11 påståenden 

högt och erhöll ett alfavärde på 0,813. Inga laddningar under 0,30 erhölls. Där 

påståenden laddade högt i två komponenter valdes den komponent där påstående 

laddades högst. Alla negativa arbetsattitydspåståenden spegelvändes.  

 

Sedermera valde vi att benämna komponent 1 Kompetens, komponent 2 Samhörighet 

och komponent 3 Autonomi, i enlighet med Självbestämmandeteorin. Valet av 

benämning påverkades av vilka påståenden som listades inom respektive komponent. 

Kompetenskomponenten innehöll framförallt påståenden som hade att göra med 

personlig utveckling samt utveckling inom arbetet, se Tabell 4. Påståendena i 

Samhörighetskomponenten fokuserade på gemenskap med kollegor, se Tabell 5. 

Autonomikomponenten representerade påståenden som handlade om krav och resurser, 

se Tabell 6. 
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Tabell 4. Indelning av påståenden inom Kompetens, dess kommunalitet (Kom.) och 

laddning (Laddn.). 

Kompetens Kom. Laddn. 

1. Mitt arbete innebär positiva utmaningar                                   0,766 0,766 

2. Mitt arbete känns meningsfullt                                        0,838 0,732 

3. Jag känner att jag åstadkommer något betydelsefullt i mitt arbete  0,697 0,704 

4. Jag ser fram emot att gå till arbetet                                        0,738 0,675 

5. Mitt arbete bidrar till min personliga utveckling                                        0,715 0,674 

6. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete                                             0,745 0,647 

7. Mitt arbete är en viktig del av mitt liv                                         0,694 0,627 

8. Mina arbetsuppgifter är engagerande och stimulerande  0,704 0,584 

9. Min arbetsplats inspirerar mig att göra mitt bästa 0,693 0,546 

10. Jag får använda min fantasi och kreativitet i arbetet 0,717 0,541 

11. Jag har möjlighet att vidareutvecklas inom min yrkeskompetens 0,701 0,505 

12. Jag har stort inflytande över hur jag ska utföra mina        

arbetsuppgifter 

0,682 0,504 

13. Min närmaste chef uppmuntrar mig till kompetensutveckling 0,674 0,472 

14. Min närmaste chef ger mig förutsättningarna att ta ansvar i mitt 

arbete 

0,764 0,468 

15. Att se andra lyckas ger mig tillfredsställelse                                           0,669 0,447 

16. Att arbeta som lärare har varit ett av mina viktiga mål i livet 0,813 0,402 

17. Jag känner mig säker och trygg i min yrkesroll 0,645 0,381 

18. Jag kan påverka beslut som är viktiga för mitt arbete                          0,805 0,363 

 

Tabell 5. Indelning av påståenden inom Samhörighet, dess kommunalitet (Kom.) och 

laddning (Laddn.). 

Samhörighet Kom. Laddn. 

19. Jag känner gemenskap med mina kollegor                          0,793 0,834 

20. Mina kollegor är uppmuntrande och stödjande                           0,813 0,784 

21. Mina kollegor gör att jag uppfattar mitt arbete som 

meningsfullt 

0,776 0,771 

22. Det är tillräckligt med kommunikation mellan mina 

arbetskollegor 

0,677 0,723 

23. I mitt arbetslag hjälps vi åt och lär av varandra                           0,683 0,690             

24. Mina arbetskollegor är misstrogna och misstänksamma                          0,689 0,657            

25. Min närmaste chef behandlar inte oss anställda på ett rättvist 

och jämlikt sätt 

0,800 0,522           

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

Tabell 6. Indelning av påståenden inom Autonomi, dess kommunalitet (Kom.) och 

laddning (Laddn.). 

Autonomi Kom. Laddn. 

26. Jag får tillräckligt med tid för återhämtning  0,749 0,702           

27. Jag anser mig ha tillräckligt med tid för varje elev          0,755 0,692            

28. Jag har för många olika arbetsuppgifter                                             0,690 0,672            

29. Jag tycker att vi är tillräckligt många anställda på min 

arbetsplats 

0,742 0,635           

30. Jag har tid att utbyta erfarenheter med kollegor                                         0,711 0,588           

31. Jag kan inte ge eleverna tillräckligt stöd                                                 0,590 0,586           

32. Jag känner mig otillräcklig i förhållande till vissa 

arbetsuppgifter         

0,713 0,565           

33. Jag är nöjd med mina arbetstider/schema                                      0,610 0,536           

34. Jag känner mig psykiskt trött efter dagens arbete      0,701 0,492           

35. Jag har ingen möjlighet att påverka mina arbetsuppgifter         0,694 0,439           

36. Min kompetens utnyttjas inte på ett effektivt sätt                0,812 0,344            

 

Enligt Westerlund (2011) är den variabel som har det högsta kommunalitetsvärde mest 

representativ för varje komponent. I vår studie erhöll variabeln ”Mitt arbete känns 

meningsfullt” högsta värde på 0,838 (Kompetens). Höga värden erhöll även ”Mina 

kollegor är uppmuntrande och stödjande” (0,813, Samhörighet) och ”Min kompetens 

utnyttjas inte på ett effektivt sätt” (0,812, Autonomi). Det mest avvikande och lägsta 

värde uppmättes för ”Jag kan inte ge eleverna tillräckligt stöd” där värdet låg på 0,590 

(Autonomi). 

 

Ytterligare kategorier i studien var: kön, ålder, geografisk placering och antal år i yrket. 

För att besvara frågeställningarna genomfördes en korrelationsanalys och en multipel 

linjär regressionsanalys. Inga extremvärde erhölls i datan. Då inget annat nämnts har i 

studien en 5% signifikansnivå använts. 

 

 

R e s u l t a t 

 

Korrelationanalys 

En korrelationsanalys, Pearson´s korrelation, genomfördes för att påvisa eventuella 

signifikanta samband mellan Arbetsmotivation och interna- och externa arbetsattityder, 

de tre komponenterna, vilka innefattade enbart interna arbetsattitydspåståenden: 

Kompetens, Samhörighet och Autonomi, samt för de demografiska variablerna: kön, 

ålder, antal år i yrket och geografisk placering, Tabell 7. 
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I korrelationsanalysen, Tabell 7, framgick att fyra av nio variabler korrelerade 

signifikant med Arbetsmotivation. Indexet med de externa arbetsattitydspåståendena 

hade en svag men signifikant korrelation (r=0,257, p=0,049), medan de indexerade 

interna arbetsattitydspåståendena visade på en måttlig korrelation (r=0,440, p<0,001) 

med Arbetsmotivation.  

 

Den interna arbetsattitydskomponenten Kompetens uppvisade en stark korrelation 

(r=0,521, p<0,001) medan Autonomi hade en svag korrelation (r=0,282, p<0,05) med 

Arbetsmotivation. För komponenten Samhörighet erhölls ingen signifikant samband. 

 

Den demografiska variabeln Kön visade ett signifikant svagt samband med den interna 

arbetsattitydskomponenten Autonomi (r= 0,277, p<0,05). Resterande demografiska 

variabler erhöll inte någon signifikant korrelation med varken Arbetsmotivation eller 

någon av de interna arbetsattitydkomponenterna. Då signifikans erhållits för den 

demografiska variabeln Kön och arbetsattitydkomponenten Autonomi genomfördes en 

separat analys för kvinnor och män. Resultatet visade att kvinnor hade en signifikant 

måttlig korrelation (r=0,300, p<0,05) medan män hade en svag icke-signifikant 

korrelation (r=0,231, ns) till komponenten Autonomi. 

 

I Tabell 7 framgår även att Arbetsmotivation hade högt medelvärde (M=4,06) vilket 

visade att grundskollärarna generellt ansåg sig vara motiverade i sitt arbete. Det gick 

även att utläsa att de indexerade externa arbetsattityderna hade ett någorlunda lägre 

medelvärde (M=2,83) än de indexerade interna arbetsattityderna (M=3,37). 

Standardavvikelsen var låg hos dem båda (sE=0,539, sI=0,468). Medelvärdena indikerar 

att grundskollärare framförallt upplever att de interna arbetsattitydspåståendena har 

större betydelse för arbetsmotivationen än de externa arbetsattitydspåståendena.  

 

Multipel linjär regressionsanalys 

För att besvara frågeställning nummer 3 (Vilka av de interna arbetsattityderna är de 

starkaste prediktorerna för arbetsmotivation?) genomfördes en multipel linjär 

regressionsanalys. Resultatet av analysen beskrev sambandet mellan beroende 

indexerad variabel Arbetsmotivation och de tre komponenterna av de interna 

arbetsattitydspåståendena: Kompetens, Samhörighet och Autonomi.  

 

Tabell 8.  Resultat av regressionsanalysen. 

 
Ostandardiserade Standardiserade 

 

     Korrelationer 

  B Standardfel Beta Sig. Partiell Semipartiell 

Arbetsmotiva-

tion 
1,427 0,672 

 
0,038 

  

       
Kompetens 0,841 0,181 0,567 0,000 0,530 0,507 

Samhörighet -0,281 0,134 -0,252 0,041 -0,272 -0,230 

Autonomi 0,212 0,144 0,171 0,147 0,194 0,161 
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Den multipla linjära regressionsanalysen gav ett statistiskt signifikant 

regressionssamband (F3,55 = 9,486; p<0,001). Resultatet i Tabell 8 visade att 

komponenten Kompetens (β =0,567,p<0,001) samt Samhörighet (β =-0,252, p=0,041) 

var de variabler som gav ett signifikant unikt bidrag till förklarandet av variansen i 

Arbetsmotivation. Komponenten Autonomi erhöll inget signifikant bidrag. Det 

standardiserade betavärdet är ett z-transformerat värde av beta och är det mått på till 

vilken grad en komponent påverkar motivationen. Ju högre värde desto större påverkan 

(Westerlund, 2011). Kompetens var den komponent med klart störst betavärde, vilket 

indikerar att komponenten Kompetens hade störst betydelse för Arbetmotivationen i 

jämförelse med komponenterna Samhörighet och Autonomi.  

 

Tillsammans förklarade de tre komponenterna Kompetens, Samhörighet och Autonomi 

R
2
 = 34,1% av variansen i Arbetsmotivation (det korrigerade R

2
 = 30,5%). Den semi-

partiella korrelationen visade att effekten av enbart Kompetens på Arbetsmotivation var 

50,7%. Resultatet visade även att ingen av variablerna korrelerade med varandra när 

multikollinjäritet mellan de olika variablerna kontrollerades. Inga VIF-värden låg över 

10 eller låg under 0,10 i toleransvärden.  

 

Medelvärde för självskattning av motivationsfaktorer 

De motivationsfaktorer som vid självskattning av lärarna ansågs som mer viktiga var 

framförallt lust (M=3,76, s=0,43), elevernas lärande (M=3,69, s=0,46), respons från 

eleverna (M=3,68, s=0,51) och tid för reflektion (M=3,66,s=0,51). Mindre viktiga var 

lärande i grupp (M=3,05, s=0,71), lov (M=3,24, s=0,82), fysisk arbetsmiljö (M=3,27,  

s= 0,67) och lön (M=3,32, 0,60) (Figur 3). 

 

Figur 3: Deskriptiv statistik i ett diagram över vad grundskollärare anser vara viktiga för 

motivationen, x-axel – motivationsfaktorer, y-axeln – medelvärde av skalpoäng 1-4 med 

början på värde 3. 
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D i s k u s s i o n  

 

Syftet med studien var att undersöka grundskollärares övergripande arbetsattityder och 

arbetsmotivation I relation till både den interna- och externa motivationen. Syftet var 

dessutom att undersöka sambandet mellan arbetsmotivation och interna arbetsattityder, 

samt vilka av dessa interna arbetsattityder och motivationsfaktorer som hade störst 

betydelse för grundskollärarnas arbetsmotivation. Vidare var avsikten även att 

undersöka sambandet mellan grundskollärares arbetsattityder och arbetsmotivation mot 

de demografiska variablerna: kön, ålder, antal år i yrket samt geografisk placering. Med 

det begränsade urvalet på 59 respondenter kan vi naturligtvis inte få en uttömmande 

inblick i lärarnas arbetsattityder och arbetsmotivation men vi kan ändå få en relativt bra 

bild av hur den, framförallt interna, motivationen ändock berör grundskollärarna.  

 

Vår första frågeställning handlar om huruvida grundskollärare framförallt motiveras av 

intern- eller extern motivation. Intern motivation är den form vi blir motiverade av när 

en uppgift eller aktivitet enligt oss själva är rolig, engagerande eller intressant i sig. 

Extern motivation känner vi när vi gör något för att nå ett förväntat utfall och förväntar 

oss en belöning (Reeve,2009). Resultatet i föreliggande studie visade att det finns ett 

signifikant samband mellan grundskollärarnas Arbetsmotivation och både den interna- 

och externa motivationen (Tabell 7). Korrelationen mellan Arbetsmotivation och de 

indexerade interna arbetsattityderna (r=0,440, p<0,001) påvisar att det finns ett måttligt 

samband mellan de två, samt tyder signifikansnivån på att det finns en stor sannolikhet 

att korrelationsvärdet är tillförlitligt. Däremot visade korrelationen mellan 

Arbetsmotivation och de indexerade externa arbetsattityderna ett relativt svagt samband 

(r=0,257) med en signifikansnivå som ligger på gränsen (p=0,049), vilket innebär att det 

finns en ökad sannolikhet att slumpen kan ha påverkat resultatet. Det signifikanta 

måttliga sambandet mellan Arbetsmotivation och de indexerade interna 

arbetsattityderna tyder på att ju högre motivation grundskollärare har i arbetet desto mer 

motiveras de av interna arbetsattityder. Detta resultat anser vi besvarar frågeställning 1. 

Denna tolkning får även stöd av den deskriptiva statistiken (Figur 3) då 

grundskollärarna skattade motivationsfaktorerna, ”Lust”, ”Respons från eleverna” och 

”Tid för reflektion” som något mer viktiga. Dessa motivationsfaktorer ingår i 

hygienfaktorerna enligt Hertzbergs teori (Hertszberg, 1966), och räknas som interna 

motivationsfaktorer hos Ryan och Deci (2000). Medan de rankade 

motivationsfaktorerna ”Lön” och ”Fysisk arbetsmiljö” mindre högt (figur 3), vilket 

enligt Hertzberg (1966) ingår i motivationsfaktorerna och ses som externa  

motivationsfaktorer hos Ryan och Deci (2000). Detta resultat är förenligt med 

författarnas förstudie där det framgick att grundskollärare ansåg att den sociala tiden 

och mötet med elever och kollegor var mer motiverande än lön och andra materiella 

belöningar. Dessutom i enighet med en studien genomförd av Svenska 

Kommunförbundet (Carlsson & Wallenberg, 2000), som kom fram till att 

grundskollärare framförallt motiveras av interna faktorer såsom känsla av att betyda 

något för elevernas utveckling och kunskapsinhämtande.  
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Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén hävdar i en intervju för DN (Stiernstedt, 14 

november), att tiden för reflektion och metodutveckling tillsammans med kollegor 

måste utökas för att deras arbetssituation ska bli bättre d.v.s. tiden för personlig 

utveckling och ökad kompetens. Hon skriver liknande en månad senare i Mikael 

Dambergs blogg (http://mikaeldamberg.wordpress.com/gastskribenter/2011) när hon 

hävdar att då fler arbetsuppgifter lagts på lärarana urholkas tiden med eleverna och 

arbetsbördan ökar enormt, vilket både författarnas egen förstudie kom fram till och 

denna studie kan ge uttryck åt. Lusten försvinner då höga krav och låg kontroll ökar, 

vilket även TCOs studie kom fram till (Fromm & Hagström, 2011), (Tabell 1). 

 

Arbete erbjuder förvisso en ekonomisk säkerhet, en aktivitet där tiden kan struktureras 

upp, stimulans och tillfredsställelse erhållas liksom en social gemenskap och en källa av 

självförverkligande. Nästan alla väljer att arbeta, på grund av extern eller intern 

motivation. Dock visar undersökning på undersökning att det inte finns något samband 

mellan monetär belöning och glädje (Furnham, 2011). Följaktligen påvisas återigen att 

grundskollärare motiveras mer av inre värderingar kopplade till inre tillfredsställelse 

och personlig utveckling än av externa belöningar (Reeve, 2009).  

 

Frågeställning 2, som hanterar intern motivation, (Finns det ett samband mellan 

grundskollärares arbetsmotivation och interna arbetsattityder) får delvis stöd av 

resultatet i korrelationsanalysen (Tabell 7) då två av de tre interna 

arbetsattitydskomponenterna erhåller signifikanta korrelationer med Arbetsmotivation. 

Komponenten Kompetens uppvisar ett starkt samband (r=0,521, p<0,001) och 

komponenten Autonomi uppvisar ett svagt samband (r=0,282, p<0,05). Däremot erhålls 

inget signifikant samband för komponenten Samhörighet med Arbetsmotivation. Detta 

resultat är förvisso i viss enighet med grunskollärarnas skattning av viktiga 

motivationsfaktorer (Figur 3) då de inte ansåg motivationsfaktorn ”Samhörighet med 

arbetskollegorna” vara en av de viktigaste, men resultatet blev för oss förvånande med 

tanke på att det motsäger föreliggande studies resultat från regressionsanalysen.  

 

Regressionsanalysen (Tabell 8) visar att både komponenterna Kompetens och 

Samhörighet som signifikanta prediktorer för Arbetsmotivationen, men lyfter fram 

komponenten Kompetens som den starkaste prediktorn. Detta resultat besvarar 

frågeställning 3 (Vilka av de interna arbetsattityderna är de starkaste prediktorerna för 

arbetsmotivation?).  

 

Som också Självbestämmelseteorin förespråkar är kompetens en viktig aspekt för 

motivationen. Teorin menar att alla individer har en drivkraft för att utveckla sin 

kompetens för att det ger en känsla av tillfredsställelse och glädje (Reeve, 2009). 

Kompetens komponenten innehöll arbetsattitydspåståenden som berörde 

meningsfullheten, glädjen och utmaningen i läraryrket men även den personliga 

utvecklingen samt utvecklingen inom yrket.  Vi tror att att anledningen till att 

komponenten Kompetens har störst betydelse samt visar ett starkt samband med 

Arbetmotivation är att den stärker lärarnas självkänsla, då den ger känslan av att de gör 

skillnad och är bra kapabla lärare och att det i sin tur är en positiv förstärkning. Vilket 

http://mikaeldamberg.wordpress.com/gastskribenter/2011
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enligt Reeve (2009) kan ses som en positiv konsekvens som ökar sannolikheten till till 

önskat beteende, d.v.s. att vara engagerad och motiverad i sitt arbete.  

 

Att komponenten Samhörighet även den är en prediktor för Arbetsmotivationen kan ha 

att göra med betydlesen av socialt stöd och känslan av att man är en del av en 

gemenskap som möjliggör ett klimat för ökad motivation i arbetet. Vi tolkar det så att 

Samhörighet har en mer indirekt påverkan på motivationen , vilket kan förklara varför 

komponenten Samhörighet inte visade något signifikant samband med Arbetsmotivation 

i korrelationsanalysen. 

 

Resultatet från regressionsanalysen är samstämmigt med Baard, Deci och Ryan (2004) 

studie som också kom fram till att grundskollärare generellt verkar vara motiverade av 

en känsla av professionell kompetens och av samhörighet med elever och kollegor. De 

menar att genom att bli sedd och bekräftad via feedback skapas en känsla av ökad 

kompetens, vilket då blir personligt meningsfullt hos lärarna. Det i sin tur skapar en 

högre intern motivation.  

 

Detta kan även kopplas samman med Maslows behovspyramid (Figur 1). Då 

samhörighet kan ses i tredje nivån Gemenskap. När denna gemenskap uppnåtts kan 

nästa steg i pyramiden tas upp till Uppskattning, i form av respons från kollegor men 

också från eleverna. När behovet av Samhörighet nåtts leder det dock i sin tur till en 

möjlighet att nå högsta nivån i behovspyramiden. Resultatet kan tolkas som att 

självförverkligandet sker då möjligheter ges till utvecklandet av den egna 

yrkeskompetensen men också till personlig utveckling, vilket vi återfinner i 

komponenten Kompetens.  

 

I vissa fall kan inte lärarna till fullo nå tillfredsställelse inom komponenten Kompetens. 

Det framkom i en artikel ur Dagens samhälle om SKLs satsning på lärarna (Skarsgård, 

2011, oktober) att trygghet och grundskollärarens relation till eleverna ansågs som mest 

viktiga för kunskapsprestationen hos eleverna. Detta är förenligt med föreliggande 

studies resultat från korrelationsanalysen (Tabell 7) då komponenten Autonomi visar ett 

signifikant samband med Arbetsmotivation. Arbetsattitydspåståendena inom Autonomi 

komponenten berörde lärarnas resurser, som t.ex ha tid för varje elev och kunna ge 

tillräckligt med stöd. Detta tolkade vi som att mer tid underlättar i lärarnas arbetet och 

har en påverkan på motivationen då det kan leda till en ökad respons från elever. 

Respons kan vara direkt i form av muntlig feedback men också indirekt, i form av 

testresultat, vilket innebär en högre prestation hos eleverna. Denna tolkning bekräftas av 

att grundskollärarna i föreliggande studie då de har skattat ”Elevernas lärande 

(Resultat)” och ”Respons från elever” som bland de viktigaste motivationsfaktorerna 

(Figur 3).  Björneberg & Börjesson (2007) fann liknande resultat i sin studie, då de kom 

fram till att grundskollärare motiveras av att få följa elevernas utveckling.   

 

Frågeställning 4 innefattar det eventuella sambandet mellan grundskollärares 

Arbetsmotivation och kön, ålder, antal år i yrket samt geografisk placering. Den enda 

demografiska variabeln som visade på ett samband var Kön (r=0,277, p<0,05). Kön 
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uppvisar ett positivt samband med den interna komponenten Autonomi. Det betyder att 

beroende av vilket kön individen tillhör motiveras grundskollärare mer eller mindre av 

känslan av Autonomi. Kvinnor (r=0,300, p=0,035) uppvisar ett större signifikant 

samband med känslan av Autonomi än män (r=0,231, ns). Av resultatet drar författarna 

slutsatsen att kvinnliga grundskollärare känner ett större behov av känslan av autonomi.  

 

Detta resultat är förenligt med TCO’s rapport (Fromm & Hagström, 2011) som visade 

att kvinnor upplever en högre grad av krav och bristande resurser och därför är i större 

behov av autonomi för att öka motivationen i arbetet.  

 

Från den här studien kan inte någon tydlig slutsats dras att de externa arbetsattityderna 

är mindre betydelsefulla än de interna.  Eventuellt beror detta på att antalet deltagare var 

för få. Detta kan också vara en möjlig förklaring till avsaknaden av signifikanta 

samband mellan de demografiska variablerna och Arbetsmotivation samt de interna 

arbetsattityderna. Studien har också fått motsägande resultat gällande Arbetsmotivation 

och Autonomi samt Samhörighet. I korrelationsanalysen visar resultatet på att 

Autonomi har en signifikant måttlig korrelation med Arbetsmotivation medan 

Samhörighet inte har det. Däremot var Samhörighet en av prediktorerna för 

Arbetsmotivation enligt regressionsnalysen. 

 

Begränsningar och framtida forskning 

En del av de begränsningar som återfinns i vår studie avser validitet och om vi verkligen 

kan lita på slutsatserna som dras från resultatet. Validitet innebär att de mått som 

används för att mäta ett begrepp verkligen mäter det som är avsett att mätas (Borg & 

Westerlund, 2010). I detta fall innebär det att enkäten verkligen är relevant för att mäta 

lärarnas arbetsattityder och motivationsfaktorer. Men då vi skickade ut enkätfrågorna på 

remiss anser vi emedan att innehållsvaliditeten är hög. Vi anser att enkäten täcker in de 

teorier som studien bygger på. 

 

Fördelar med en enkät utskickad via e-post är bl.a. låga kostnader, tillgång till större 

urvalsgrupp och möjlighet att skicka påminnelser. Det är ett praktiska tillvägagångssätt 

med tanke på den begränsade tiden till vårt förfogande och den geografiska 

utspridningen. Nackdelar med enkäten innebär att deltagarna inte kan ställa vissa 

följdfrågor, inte har möjlighet att få frågorna förtydligade och inte får möjlighet till mer 

utförligare svar. Vi anser dock att om inte enkäten hade skickats ut elektroniskt så 

kunde ännu färre svar från respondenter erhållits. För genom att skicka ut frågorna via 

e-post kunde många fler grundskollärare nås och erbjuda dem en möjlighet att, när 

tillfälle gavs, besvara enkäten. 

 

Ett av problemen kring validitet gäller dock frågan om urval av personer. På grund av 

tidsbrist genomfördes ett bekvämlighetsurval i två, av författarna, kända kommuner. 

Validiteten kan tänkas ha minskat något beroende på eventuella personliga relationer 

mellan representanterna från Lärarförbundet, som skickade ut enkäten, och svarande 

grundskollärare. Valet kan också medföra ytterligare en nackdel med anledning av att 
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grundskollärare i mindre kommuner ofta känner varandra och trots anonymitet väljer att 

svara med social önskvärdhet vilket kan leda till att resultatet blir missvisande. 

 

Den låga svarsfrekvensen kan också påverka validiteten negativt. Om vi inte hade 

begränsat oss till enbart medlemmar i Lärarförbundet utan även skickat ut enkäten till 

alla grundskollärare oavsett medlemskap i fackförbund hade antagligen 

svarsfrekvensen, och därmed validiteten, ökat. Då även enkäten skickades ut i slutet av 

en termin, när många grundskollärare befinner sig under en stressig period, kan 

resultatet ha påverkats både genom att få ansett sig ha tid till att svara, haft låg 

motivation, och att deras svar eventuellt hade sett annorlunda ut om frågorna skickats ut 

vid ett annat tillfälle.  

 

På grund av valet av att inte använda en redan etablerad enkät så kan validiteten och 

reliabiliteten i undersökningen påverkats negativt. Reliabiliteten handlar om 

pålitligheten i en studie d.v.s. hur mycket slumpen kan ha påverkat resultatet kan och 

om undersökningen generaliseras och replikeras (Borg & Westerlund, 2010). Resultaten 

i studien kan inte direkt jämföras med redan beprövade och fastställda undersökningar. 

Men eftersom tidigare forskning inom området inte fanns i någon större utsträckning 

var det svårt att finna tidigare teorier och input att jämföra med. Då datan insamlats från 

två kommuner med skilda förutsättningar och resultatet inte visat på större skillnader i 

enkätsvar, anser vi att resultatet från studien på goda grunder kan generaliseras till andra 

grundskollärare i Sverige. Trots att svarsfrekvensen fördelat på män och kvinnor är 

mycket skev, speglar den andelen av respektive kön inom yrket i landet i stort då en stor 

majoritet av grundskollärare är kvinnor. Vi ser alltså inte att detta är ett problem för 

generaliserbarheten. Då de teorier som faktiskt finns att tillgå kommer till liknande 

slutsatser, dock mer tydliga, tror vi att studien kan replikeras med likvärdiga resultat 

även inom andra kommuner.  

 

Sammanfattningsvis kom studiens resultat fram till att interna arbetsattityder och interna 

motivationsfaktorer är något mer motiverande för grundskollärare än externa. Bland de 

interna arbetsattityderna anses komponenten Kompetens vara den övergripande formen 

av motivation i arbetet som är mest betydelsefull för grundskollärare generellt. Samt 

finns det ett samband mellan Kön och komponenten Autonomi. 

 

Författarna anser att mer tydliga resultat angående grundskollärares Arbetsmotivation 

kan erhållas genom att i framtida forskning, med hjälp av ett större urval, komma fram 

till en bra metod för att mäta sambandet mellan arbetsmotivation hos grundskollärare 

och motivationsfaktorer samt eventuell koppling till prestation. Detta för att se om 

arbetsgivare på något sätt kan öka effektiviteten i skolan genom att kommuner och stat 

utökar personalresurserna till skolorna. Fokus för lärarna blir då på mer 

undervisningstid med elever och mer tid för kompetenshöjning kollegor emellan. En 

framtida studie kanske kommer fram till att både lust och lön är nödvändiga för att 

fånga nya lärare men också behålla de som redan finns inom yrket. 
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