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Abstract 

The purpose of this study is to gain insight into the motivational aspects that makes 

mathematics teachers stay in the profession. To examine this further we’ve constructed three 

research questions: Is there a correlation between mathematics teachers intention to leave the 

workplace and their autonomous motivation?: Is there a correlation between mathematics 

teachers intention to leave the profession and their autonomous motivation? and What are the 

most common reasons for mathematics teachers to leave their workplace or profession?.  

 

This study uses a quantitative method in the form of an online survey. The survey was 

distributed to Facebook groups and was answered by 320 mathematics teachers across 

Sweden. The theoretical framework that was used for this study is called Self Determination 

Theory and was created by Deci and Ryan (2000). The theory played an important role when 

designing the questionnaire and analyzing the data. The result suggest that external factors is 

the key to avoid dissatisfaction among the mathematics teachers but internal factors are what 

motivates the teachers in the long haul. When the mathematics teachers satisfy the basic 

psychological needs autonomy, relatedness and competence they are less likely to leave the 

profession.        

 

Keywords: Motivation, Self Determination Theory, basic psychological needs, mathematics 

teachers  



 
 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att vinna kunskap om vad som motiverar matematiklärare till att stanna 

kvar i yrket och den skola de arbetar på. För att undersöka detta har vi utformat följande tre 

frågeställningar: Finns det något samband mellan matematiklärarnas övervägande att byta 

skola och deras autonoma motivation? Finns det något samband mellan matematiklärarnas 

övervägande att byta yrke och deras autonoma motivation? och Vilka är de vanligaste 

orsakerna till att en matematiklärare överväger att byta skola eller yrke?  

 

Studien bygger på en kvantitativ ansats i form av en webbenkät. Webbenkäten skickades ut 

via Facebookgrupper och besvarades av sammanlagt 320 matematiklärare i Sverige. Det 

teoretiska ramverket som används för att ta fram webbenkäten och analysera det insamlade 

materialet är Self Determination Theory. Resultatet av studien visar att yttre faktorer är 

grundförutsättningar för att undvika missnöje hos matematiklärarna men att inre faktorer är de 

som långsiktigt motiverar matematiklärarna att stanna kvar i yrket. När behoven av autonomi, 

kompetens och samhörighet tillfredsställs tenderar matematiklärarna i mindre utsträckning 

överväga att byta yrke.  

 

Nyckelord: Motivation, Self Determination Theory, grundläggande psykologiska behov, 

matematiklärare  



 
 

Innehåll 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställningar .............................................................................................................. 2 

2. Tidigare forskning ............................................................................................................................... 3 

2.1 Litteratursökning ........................................................................................................................... 3 

2.2 Historiskt perspektiv på motivation ............................................................................................... 3 

2.3 Hur behåller organisationer personal? ........................................................................................... 4 

2.4 Vad får lärare att stanna? ............................................................................................................... 5 

2.5 Vad får lärare att sluta? ................................................................................................................. 6 

2.6 Sammanfattning tidigare forskning: .............................................................................................. 7 

3. Teori .................................................................................................................................................... 9 

3.1 Self Determination Theory ............................................................................................................ 9 

3.2 Autonom motivation vs. kontrollerad motivation ....................................................................... 11 

3.3 Grundläggande psykologiska behov enligt SDT ......................................................................... 11 

3.3.1 Autonomi .............................................................................................................................. 12 

3.3.2 Kompetens ............................................................................................................................ 12 

3.3.3 Samhörighet .......................................................................................................................... 13 

3.4 Likheter och skillnader mellan SDT och tidigare behovsteorier ................................................. 13 

3.5 Sammanfattning teori: ................................................................................................................. 14 

4. Metod ................................................................................................................................................ 15 

4.1 Val av metod ............................................................................................................................... 15 

4.2 Utformning av enkät .................................................................................................................... 16 

4.3 Urval ............................................................................................................................................ 18 

4.3.1 Deskriptiv data ..................................................................................................................... 18 

4.4 Analysmetod ................................................................................................................................ 21 

4.5 Validitet och reliabilitet: .............................................................................................................. 22 

4.6 Forskningsetik ............................................................................................................................. 23 

5. Resultat och analys: ........................................................................................................................... 24 

5.1 Finns det något samband mellan matematiklärarnas övervägande att byta skola och deras 

autonoma motivation? ....................................................................................................................... 26 

5.2 Finns det något samband mellan matematiklärarnas övervägande att byta yrke och deras 

autonoma motivation? ....................................................................................................................... 29 

5.3 Vilka är de vanligaste orsakerna till att en matematiklärare överväger att byta skola eller yrke?

 ........................................................................................................................................................... 31 

5.4 Sammanfattning resultat och analys ............................................................................................ 34 

6. Diskussion ......................................................................................................................................... 36 

6.1 Begränsningar och vidare forskning ............................................................................................ 38 

7. Referenser .......................................................................................................................................... 40 

8. Bilagor ............................................................................................................................................... 43 



 
 

Bilaga 1. Enkät .................................................................................................................................. 43 

Bilaga 2. Missivbrev .......................................................................................................................... 48 

 

Figurförteckning 
Figur 1. Kategorisering av motivation, Self Determination Theory ........................................................ 9 

Figur 2. Grundläggande psykologiska behov, Self Determination Theory ........................................... 12 

Figur 3. Utformning av Likertskala ....................................................................................................... 16 

Figur 4. Könstillhörighet ....................................................................................................................... 19 

Figur 5. Åldersfördelning ...................................................................................................................... 19 

Figur 6. Landskap .................................................................................................................................. 20 

Figur 7. Antal anställda lärare på skolan ............................................................................................... 20 

Figur 8. Huvudman................................................................................................................................ 21 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Enkätöversikt .......................................................................................................................... 17 

Tabell 2. Inre reliabilitet ........................................................................................................................ 23 

Tabell 3. Autonom motivation hos olika grupper ................................................................................. 25 

Tabell 4. Fördelning av respondenternas autonoma motivation och tankar på att byta till en annan 

skola under det senaste året ................................................................................................................... 27 

Tabell 5. Sambandsmåttet phi för de grundläggande psykologiska behoven och matematiklärarnas 

tankar på att byta skola .......................................................................................................................... 28 

Tabell 6. Fördelning av respondenternas autonoma motivation och tankar på att byta yrke under det 

senaste året ............................................................................................................................................ 30 

Tabell 7. Sambandsmåttet phi för de grundläggande psykologiska behoven och matematiklärarnas 

tankar på att byta yrke ........................................................................................................................... 31 

Tabell 8. Vanligaste orsakerna till varför matematiklärarna överväger att byta skola .......................... 32 

Tabell 9. Vanligaste orsakerna till varför matematiklärarna överväger att byta yrke ........................... 33 

  



1 
 

1. Inledning 
 

Under de senaste decennierna har det skett en förändring på arbetsmarknaden. Detta har betytt 

förändringar i organisationers syn på de anställda men har också förändrat hur de anställda ser 

på organisationer och arbetslivet. Tidigare såg individer ett större värde i att tillbringa längre 

tid av sitt yrkesverksamma liv på samma arbetsplats. Det fanns en stolthet i att tjäna samma 

företag och de anställda kände en lojalitet till arbetsgivaren (Leidner & Smith, 2013). Idag 

handlar det mindre om vad individen kan göra för organisationen och mer om vad 

organisation kan göra för individen. Förändringen på arbetsmarknaden har på ett sätt gjort den 

anställde mer individualistisk idag än tidigare (Baruch, 2003).  

 

Organisationer står idag alltså inför större personalomsättningar och har därför ett större 

behov av att få anställda att stanna kvar på arbetsplatsen (jfr Leidner & Smith, 2013). Den 

snabba teknikutvecklingen och globaliseringen skapar en allt mer konkurrensutsatt 

arbetsmarknad. Forskning visar att ett allt mer kompetent humankapital är nödvändigt för att 

konkurrera på arbetsmarknaden. Det blir därför viktigt för företag att hitta sätt att motivera 

sina anställda till att stanna kvar inom företaget (Kyndt, Dochy, Michielsen & Moeyaert, 

2009). Tidigare var incitament som höjda löner effektivt för att anställda skulle vara lojala 

mot arbetsplatsen men idag är det inte tillräckligt. Dagens anställda kräver mer för att trivas 

på arbetsplatsen. De vill att arbetet ska utveckla, stimulera och utmana. Företag måste idag 

även räkna emotionella och sociala aspekter till faktorer som påverkar de anställdas val att 

stanna kvar på arbetsplatsen (Shuck & Wollard, 2008).  

 

I Sverige finns det idag flera yrkeskategorier där det råder brist på kompetent personal. Ett av 

de mest utsatta yrkena är läraryrket. Statistiska centralbyråns sammanställning av det svenska 

arbetsmarknadsläget visar att arbetsgivarna inom utbildningssektorn är i störst behov av 

anställda idag (Statistiska centralbyrån [SCB], 2016). I en redovisning från Skolverket (2015) 

rapporteras det om att antalet examinerade lärare i Sverige inte möter efterfrågan. För att 

täcka behovet skulle det behövas upp till 84 000 nyexaminerade lärare under femårsperioden 

2014 till 2019. Detta utgör en markant ökning från de 47 000 lärare som examinerades under 

femårsperioden 2009 till 2014 (Skolverket, 2015). 

 

Regeringen lanserade en stor satsning 2016, Lärarlönelyftet, som årligen ska bidra med tre 

miljarder kronor i syfte att höja lärares löner i Sverige (Skolverket, 2017). Satsningen syftar 

till att öka läraryrkets attraktionskraft och skapa mer motiverade lärare som i sin tur förbättrar 

resultaten i skolan.  

  

Det ämne som i dagsläget saknar flest nyexaminerade lärare är matematik. Hela 96 procent av 

arbetsgivarna inom skolväsendet rapporterar att matematiklärare i grundskolan och gymnasiet 

är bland de lärarkategorier som det råder störst brist på. Utöver detta visar undersökningen att 

det var cirka 10 000 matematiklärare i grundskola och gymnasium som var över 60 år under 

2014/2015 (Statistiska centralbyrån [SCB], 2016). Med cirka 40 000 matematiklärare i 
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Sverige idag (Skolverket, 2017) betyder detta att 25 procent av dessa kommer att pensioneras 

inom de närmaste sju åren.  

 

Satsningar som lärarlönelyftet är troligen bara ett av många initiativ som måste tas för att öka 

läraryrkets attraktionskraft. Utbildningsdepartementet och skolorna själva måste finna sätt att 

motivera sina lärare och främst matematiklärare att stanna kvar på arbetsplatsen och i yrket.  

 

En teori som studerat just motivation och anställdas tillfredsställelse i arbetslivet är Self 

Determination Theory (SDT). Inom teoribildningen menar man att individer känner 

välmående och blir långsiktigt motiverade på sin arbetsplats om personen får en uppsättning 

grundläggande behov tillfredsställda. Dessa behov är autonomi, kompetens och samhörighet 

(Deci & Ryan, 2000). Teorin har använts av ett flertal forskare för att förklara varför individer 

väljer att stanna kvar på en arbetsplats. (Deci & Ryan, 2000; Gagné & Forest, 2008; Broeck, 

Vansteenkiste, Witte, Soenens & Lens, 2010). I denna uppsats kommer vi med SDT som 

utgångspunkt undersöka de faktorer som motiverar matematiklärare till att stanna kvar i yrket. 

   

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att vinna kunskap om vad som motiverar matematiklärare till att stanna 

kvar i yrket och på den skola de arbetar på. Genom att undersöka varför lärarna vill lämna får 

vi en insikt om vilka faktorer som skolorna måste ha i åtanke för att motivera sina lärare till 

att stanna. För att nå syftet med uppsatsen kommer vi undersöka följande tre frågeställningar: 

 

 Finns det något samband mellan matematiklärarnas övervägande att byta skola och 

deras autonoma motivation? 

 Finns det något samband mellan matematiklärarnas övervägande att byta yrke och 

deras autonoma motivation? 

 Vilka är de vanligaste orsakerna till att en matematiklärare överväger att byta skola 

eller yrke? 
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2. Tidigare forskning 
 

I följande kapitel presenteras forskningsläget för vad som motiverar medarbetare och vilka 

faktorer som bidrar till att de anställda vill stanna kvar respektive sluta på sin arbetsplats. 

Kapitlet inleds med en historisk överblick över hur motivation har studerats på arbetsplatsen. 

Därefter följer en sammanställning av studier som gjorts på olika typer av organisationer när 

det gäller hur man behåller personal och slutligen presenteras studier där läraryrket står i 

fokus. 

 

2.1 Litteratursökning 

 

För att skapa oss en övergripande bild av den tidigare forskningen har vi använt oss av 

Uppsala Universitetsbiblioteks databas samt kurslitteratur. I databasen har vi sökt efter 

artiklar som är Peer Reviewed vilket betyder att de granskats och bedömts av andra forskare 

inom det aktuella forskningsämnet. För att hitta artiklar som är relevanta för vår studie, det 

vill säga lärares motivation till att stanna i yrket, började vi med att använda sökorden: 

“teacher motivation”, “motivating teachers to stay”, “self determination theory”, “basic 

psychological needs”. Dessa sökningar gav oss ett relativt begränsat antal artiklar som var 

aktuella för oss. Vi kunde dock genom dessa artiklar hitta ord som bättre beskrev det vi sökte. 

Dessa ord var bland annat: “employee + retention”, “teacher + retention”, “retaining 

teachers”, “teacher + turnover”. Dessa sökord genererade tillräckligt mycket material som vi 

ansåg relevant för uppsatsen. Under litteratursökning blev det tydligt att stor del av 

forskningen var från andra länder än Sverige. Vi ansåg trots detta att forskningen och 

resultaten i dessa studier var intressanta och relevanta för vår studie. Vi försökte däremot 

begränsa oss genom att till stor del fokusera på kvantitativ forskning eftersom vår studie har 

en kvantitativ ansats.                

 

2.2 Historiskt perspektiv på motivation 

 

Människans motivation är något som har studerats under en lång tid. Maslow (1943) var en 

pionjär inom forskningen om motivation och introducerade en av de första 

motivationsteorierna i artikeln "A Theory of Human Motivation". Han presenterade en 

behovstrappa bestående av fem behov som behöver tillfredsställas för att en individ ska bli 

motiverad. Maslow rangordnade behoven efter vilket som var mest grundläggande där 

människans fysiska behov (mat, vatten, luft och sex) sågs som det mest basala 

behovet. Därefter följde trygghet, gemenskap, självkänsla och slutligen självförverkligande. 

Maslow menade att dessa behov var medfödda och därmed var identiska för alla människor 

(Maslow, 1943). 

 

Sedan Maslows genombrott har både motivation och människans behov fortsatt att studeras 

på såväl makro- som mikronivå. Herzberg, Mausner och Snyder (1959) studerande motivation 

på arbetsplatsen. De genomförde en kvalitativ studie och intervjuade 228 industriarbetare på 

nio fabriker av olika storlek där det som var i fokus var deras arbetssituation. De använde sig 
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av en framtagen motivationsteori som utgår från att människan kan motiveras på två olika 

sätt. Antingen motiveras människan av yttre faktorer (hygienfaktorer) eller inre faktorer 

(motivationsfaktorer). Hygienfaktorer kan exempelvis vara lön, en bra personalpolitik eller 

arbetsmiljö medan motivationsfaktorer beskrivs som bra samarbete, ansvar eller 

arbetsuppgifter som är utmanande och intressanta. Deras upptäckt var att bristfälliga 

hygienfaktorerna ofta genererade missnöje på arbetsplatsen men att förbättrade hygienfaktorer 

sällan förbättrade medarbetarnas attityd. Det som istället verkade göra medarbetarna nöjda 

med sin arbetssituation var de inre motivationsfaktorerna (Herzberg et al, 1993).  

 

Flera forskare har fortsatt studera motivation och behovsteorier inom arbetslivet. En 

forskningsgren uppmärksammar hur människan motiveras på arbetsplatsen samt vilka behov 

och faktorer som ska uppfyllas för att en medarbetare ska vilja stanna kvar på sin arbetsplats. 

 

2.3 Hur behåller organisationer personal? 

 

Ett exempel på en studie inom denna forskningsgren är en kvantitativ studie av Ghosh, 

Satyawadi, Joshi och Shadman (2013) som diskuterar en organisations förmåga att behålla sin 

personal. De menar att när anställda säger upp sig, mister företaget inte bara kompetens utan 

det påverkar även sociala aspekter. De menar att när en anställd byter arbete bryts grupper 

upp och samarbeten och relationer förändras. De anser vidare att produktiviteten minskar 

under tiden ersättaren måste lära sig arbetet. Således är det alltså i många fall i företagets 

intresse att behålla den personal de har.  

 

Ghosh et al. gjorde en kvantitativ studie med 100 anställda i ett dotterbolag till ett större 

företag inom elkraft i Indien. De menar bland annat att en stark faktor till att människor 

stannar inom organisationen var att de kände sig förpliktade till den. Forskarna menar att om 

den anställda upplever att företaget har satsat stora resurser på den anställde i form av till 

exempel utbildning så kommer de med större sannolikhet stanna. De noterade också att 

anställda som upplever att de bidrar till företagets övergripande mål kommer vara motiverade 

till att stanna. Forskarna anser också att autonomi, lön och stimulans även är viktiga 

motivationsaspekter (Ghosh, Satyawadi, Joshi och Shadman, 2013).  

 

Ett annat exempel är en kvantitativ studie med 138 respondenter på ett större företag inom 

marknadsföring i Storbritannien. Undersökningen genomfördes av George (2015) som menar 

att forskningen till stor del fokuserat på att undersöka varför de anställda väljer att lämna en 

organisation. Hon anser att fokus istället bör skifta till att se varför de anställda väljer att 

stanna. Det är viktigare att hitta redskap som kan behålla personalen när de fortfarande är kvar 

på företaget. I sin undersökning pekar hon på två områden som är avgörande för att en 

anställd ska stanna kvar på sin arbetsplats. Hon kallar dessa områden organisationen och 

arbetet. George menar att under det första området organisationen är faktorer som ledarskap, 

arbetsmiljö, socialt stöd och utvecklingsmöjligheter centrala. Området arbetet innefattar 

liknande aspekter som hittades i studien av Ghosh et al. Det handlar dels om att den anställda 

ska uppleva självständighet och stimulans i arbetet men också ha en rättvis lön och balans 
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mellan arbete och fritid. George fann genom sin studie att alla dessa faktorer hade en 

påverkan på den anställdas val att stanna inom organisationen (George, 2015).  

 

Vidare diskuteras faktorer som kan sänka en organisations personalomsättning i en kvantitativ 

studie av Singh och Loncar (2010). De har främst undersökt två faktorer: lön och 

arbetstillfredsställelse. Studien analyserade 200 enkäter och urvalet var sjuksköterskor i 

Kanada. Resultatet visade att både låg lön och låg arbetstillfredsställelse påverkade 

sjuksköterskornas vilja att lämna yrket. Detta bekräftar alltså vad även andra studier har visat 

att både en högre lön och högre arbetstillfredsställelse är faktorer som motiverar anställda till 

att stanna på arbetsplatsen.  

 

Singh och Loncar för vidare ett intressant resonemang om sjuksköterskor och deras 

arbetstillfredsställelse. De menar att i sådana yrken är det många som styrs av ett “kall”. Detta 

menar forskarna betyder att anställda inom dessa yrken kan acceptera till exempel en sämre 

lön om de känner att de trivs på arbetsplatsen och får tjäna sin livsuppgift. Forskarna anser 

därför att trivseln på arbetsplatsen har en större betydelse i sådana yrken och har därmed 

större påverkan på deras val att stanna kvar (Singh & Loncar, 2010).         

 

2.4 Vad får lärare att stanna? 

 

Lärares arbetstillfredsställelse är ett omtalat ämne i tidigare forskning. Forskning visar att det 

finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och den anställdes vilja att sluta eller stanna 

på en arbetsplats. En anställd med stor arbetstillfredsställelse kommer med större sannolikhet 

stanna kvar på arbetsplatsen (Lu & Gursoy, 2013).  

 

I en studie av Skaalvik och Skaalvik (2011), som undersökte lärare från sex skolor i Norge, 

fann man att om lärarna hade stöd från rektor, bra relationer med både kollegor och elevernas 

föräldrar, kände de även större samhörighet. Forskarna menar att detta samband stödjer Deci 

och Ryans (1985) tes om att samhörighet är ett fundamentalt psykologiskt behov. De fann 

även att lärare som upplevde att de delade skolans värderingar erfor en större känsla av 

samhörighet och arbetstillfredsställelse. Slutligen visade det sig att lärare som känner stor 

tidspress att hinna med sin arbetsuppgifter och har stökiga elever också i större utsträckning 

var emotionellt utmattade och mer benägna att sluta på sin arbetsplats (Skaalvik & Skaalvik, 

2011). 

 

Liu (2007) menar att man för att få svar på varför lärare lämnar läraryrket kan tillfråga de 

lärare som faktiskt har lämnat yrket. I ett försök att identifiera vilka faktorer som krävs för att 

lärare ska stanna inom yrket frågade han därför före detta lärare. Enkäten gjordes i USA och 

stickprovet var 2 306 lärare som arbetat olika länge som lärare men som hade slutat det år 

som studien genomfördes. Studien visade att det främst var tre faktorer som respondenterna 

ansåg hade motiverat dem till att inte stanna kvar i yrket. Det vanligast förekommande svaret 

var en avsaknad av en bra lön och bra villkor. I linje med detta menade lärarna även att bättre 

disciplin i klassrummen skulle göra arbetet mindre slitsamt. Lärarna ansåg att mycket stress 

kom från att behöva handskas med elever som störde lärandemiljön genom att vara 
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respektlösa och bråkiga. Liu menar att denna insikt i yrkets realiteter leder till uppgivenhet 

och att personerna därför ifrågasätter sitt yrkesval. Det tredje mest frekventa svaret bland 

respondenterna var brist på auktoritet i klassrummet. Liu menar att om lärarna hade mer 

självbestämmande och möjlighet till större auktoritet i klassrummen skulle de kunna hantera 

de bråkiga eleverna bättre och därav må bättre. Liu menar även att lärare som får mer ansvar 

på arbetsplatsen också känner mer samhörighet med skolan (Liu, 2007). 

 

I en studie från 2009 hävdar forskarna Pomaki, DeLongis, Frey, Short och Woehrle att socialt 

stöd är en viktig faktor för att lärare ska stanna kvar i arbetet. Studien, som var en kvantitativ 

studie, undersökte 71 nyexaminerade lärare i Kanada. Studien visade att bland annat socialt 

stöd från chefen hade stark korrelation till lärarens vilja att stanna på arbetsplatsen. Främst 

visade det sig dock att det var kollegors stöd som var viktigt för en ny lärare. Vidare 

diskuterar forskarna att nyexamninerade lärare som får stöd och respekt från kollegor även får 

mer självförtroende att klara av utmanande uppgifter som de ställs inför. De menar att socialt 

stöd på så sätt fungerar som en buffert mellan en hög arbetsbelastning och viljan att sluta. 

Resultatet visade att lärare som hade stort socialt stöd ville stanna kvar i arbetet trots en 

växande arbetsbelastning. De med mindre socialt stöd blev mer påverkade av 

arbetsbelastningen. Forskarna menar att detta kan bero på att de lärare som får stöd värderar 

sin arbetsplats högre och kämpar därför lite hårdare för att stanna. Pomaki et al. menar att ett 

kostnadseffektivt sätt att få lärare att stanna kvar på skolan är att skapa en arbetsplats där 

medarbetarna interagerar och stöttar varandra (Pomaki et al. 2009).    

 

2.5 Vad får lärare att sluta? 

 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) skriver i en rapport 2015 

att hög arbetsbelastning, låg lön och begränsade möjligheter till positiv återkoppling, feedback 

samt kompetensutveckling kan vara bidragande faktorer till att svenska lärare väljer att sluta. I 

vissa fall kan dessa faktorer påverka lärarna till att byta yrke. Rapporten visar vidare att 

relationen mellan rektor och lärare ofta är instabil och att många lärare anser att en konstant 

misstro från rektorn också är en bidragande faktor till att lärare väljer att avsluta sina 

anställningar. OECD noterar problematiken med den åldrande svenska lärarkåren och menar 

att ovan nämnda faktorer kan vara bakomliggande orsaker till att yrket inte är lika attraktivt. 

2012 var endast 7 procent av den svenska skolans lärare yngre än 30 år jämfört med en 

mätning tio år tidigare som visade på 11 procent. Rapporten är baserad på en omfattande 

utredning genomförd på uppdrag av svenska regeringen i samråd med utbildningsministern. 

Utredningen initierades mot bakgrund att svenska elever enligt PISA-undersökningen 2012 

presterar allt sämre i de tre grundämnena läsförståelse, matematik och naturvetenskap. En av 

flera orsaker till det försämrade resultatet tros vara bristen på lärare och att många av de 

befintliga lärarna väljer att lämna yrket. Undersökningen som gjorts visar att 18 procent av 

svenska mellanstadielärare ångrar sitt val av yrke och knappt hälften av dem skulle välja 

läraryrket om de fick möjlighet att göra om sitt val av utbildning (OECD, 2015) 

 

Många av de faktorer som OECD menar bidrar till att lärare slutar är också faktorer som 

förknippas med en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö. Almquist, Kjellström och Modin 
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(2016) skriver att dåliga arbetsvillkor, brist på stöd och sammanhållning samt höga krav och 

kontroll leder till psykosocial ohälsa hos lärare. Efter 90-talets skolreformer har lärarnas 

arbetssituation successivt försämrats och rapporter från arbetsmiljöverket visar idag en stor 

ökning av den psykosociala ohälsan bland svenska lärare. Läraryrket är idag ett av de yrken 

där statistiken visar ökad stress, minskat stöd och upplevd kontroll i arbetet samt högre 

sjukfrånvaro, om man jämför med andra arbetsgrupper (Kjellström et al. 2016). Almquists et 

al. (2016) rapport grundar sig på en enkätstudie där totalt 2 442 lärare svarat på frågor 

gällande sin psykosociala arbetsmiljö. Respondenterna bestod av lärare i årskurs 7–9 på både 

friskolor och kommunala skolor i Stockholmsområdet.  

 

Resultatet av enkätundersökningen visade bland annat att lärare på fristående skolor i 

allmänhet upplever bättre psykosocial arbetsmiljö än lärare som arbetar i kommunala skolor. 

Detta kan bero på ett flertal orsaker menar Almqvist et al. En orsak kan vara att eleverna från 

friskolorna är mer studiemotiverade och kommer från starkare socioekonomisk bakgrund. En 

annan faktor kan vara att lärarna på friskolorna har mer gynnsamma anställningsvillkor 

(Almqvist et al. 2016). Almqvists et al forskning visar dessutom att kvinnliga lärare upplever 

mer stress på arbetsplatsen än vad manliga lärare gör och att yngre lärare är mer stressade än 

de äldre. Detta kan förklaras med att äldre lärare tycks känna lägre krav i arbetet och har även 

utarbetade arbetssätt som gör att stressnivån minskar (Almquist et al. 2016).  

 

OECD rapporterar alltså att bristande psykosociala förhållanden påverkar huruvida lärare 

väljer att sluta eller att byta arbetsplats. Det förefaller också vara så att arbetsplatser med 

kommunal huvudman, kvinnliga och yngre lärare är värre drabbade av psykosocial ohälsa än 

andra, vilket kan göra att dessa grupper i högre utsträckning befinner sig i riskzonen för ett 

karriärbyte än andra. 

 

2.6 Sammanfattning tidigare forskning: 

 

Historiskt sett har motivationsforskningen fokuserat på de mänskliga behov som ska 

tillfredsställas för att göra individen motiverad. Maslow förespråkar fem grundläggande 

behov medan Herzberg et al. menar om att människan motiveras av två grupper av behov: 

yttre faktorer och inre faktorer. Forskning som gjorts på dagens organisationer fortsätter att 

fokusera på både inre och yttre faktorer som påverkar motivationen. Faktorer som ledarskap, 

arbetsmiljö, socialt stöd och utvecklingsmöjligheter lyfts i forskningen. En rättvis lön tycks 

också vara en återkommande faktor vad gäller motivation. I vissa yrken verkar dock 

arbetstillfredsställelsen vara den viktigaste motivationsfaktorn. En medarbetare som 

identifierar sig med sitt yrke och upplever yrket som ett kall trivs bättre och stannar därför 

kvar på arbetsplatsen.  

 

Den forskning som gjorts på lärarens motivation i arbetet visar på flera faktorer som leder till 

att lärare övervägt eller väljer att sluta. Den låga lönen gör läraryrket mindre attraktivt och 

tidigare forskning visar att om lönen och villkoren hade varit bättre hade fler stannat i yrket. 

Något annat som de lärare som slutat rapporterar skulle motivera dem att stanna kvar är ökad 

autonomi och auktoritet. Dessa faktorer skulle nämligen ge lärarna större möjligheter att 
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hantera stökiga elever. Olika typer av psykologiska faktorer är vidare något som återkommer i 

den tidigare forskningen gällande lärarnas trivsel på arbetsplatsen. Lärarnas tidspressade och 

stökiga arbetssituation gör dem emotionellt utmattade och mer benägna att sluta. Det 

rapporteras om psykosocial ohälsa inom läraryrket vilket också visat sig vara en orsak till att 

lärare slutar på arbetsplatsen eller byter yrke. Eftersom kvinnliga, yngre och kommunalt 

anställda lärare i större utsträckning drabbas av psykosocial ohälsa är dessa grupper i riskzon. 

Vad som istället visat sig bidra till trivsel för en lärare är socialt stöd i arbetsgruppen, stöd 

från rektor och bra relationer med elevernas föräldrar. 

 

Efter en genomgång av forskningsfältet kan vi se att det globalt sett finns mycket tidigare 

forskning på både motivation och vad som påverkar lärare till att stanna i yrket. Forskningen 

på motivation hos lärare i den svenska skolan är dock begränsad och forskningen på svenska 

matematiklärares motivation är obefintlig. Vår studie fyller kunskapsgapet som finns gällande 

vad som motiverar matematiklärare i Sverige att stanna i yrket och på skolan de arbetar på. På 

detta vis bidar studien med kunskap om vad som kan göras för att behålla den lärargrupp som 

det råder störst brist på inom den svenska skolan.   
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3. Teori 
 

I det följande kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter som studien bygger på. 

Studien är baserad på Self Determination Theory (SDT) som är en modern motivationsteori. 

SDT delar in motivation i två kategorier: kontrollerad motivation och autonom motivation. 

Autonom motivation har visat sig ge fler positiva effekter i arbetslivet än kontrollerad 

motivation varför vi har valt att fokusera vår undersökning på matematiklärarnas autonoma 

motivation. Teoribildningen har varit avgörande för både valet av metod och utformandet av 

enkäten för undersökningen. SDT har också varit av betydelse för analysarbetet av 

enkätmaterialet eftersom teorins analyskategorier har använts för att sortera och granska 

materialet. 

 

3.1 Self Determination Theory 

 

Self Determination Theory (SDT) är en motivationsteori som utvecklades 1985 av 

psykologiforskarna Edward Deci och Richard Ryan vid University of Rochester (University 

of Rochester, 2012). SDT delar upp motivation i två kategorier: Kontrollerade former av 

motivation och autonoma former av motivation. Varje kategori av motivation innehåller ett 

antal motivationsformer. Kontrollerad motivation består av yttre motivation och introjicerad 

motivation medan autonom motivation består av identifierad motivation, integrerad 

motivation och inre motivation. De kontrollerade formerna av motivation påverkas i högre 

grad av yttre faktorer medan de autonoma motivationsformerna i större utsträckning påverkas 

av självbestämmande (Deci & Ryan 2000).  
 

Figur 1. Kategorisering av motivation, Self Determination Theory 
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Motivationsformerna inom varje kategori skiljer sig från varandra genom att de i olika 

utsträckning kan kontrolleras av yttre faktorer (Gagné & Forest, 2008). Figur 1 illustrerar hur 

de olika motivationerna ordnas efter vilken grad av självbestämmande respektive påverkan av 

yttre faktorer som de drivs av. Motivationsformerna till vänster på skalan påverkas mer av 

yttre faktorer än vad motivationsformerna åt höger gör. På samma sätt placeras de former av 

motivation med högt självbestämmande långt till höger på skalan. Nedan följer en förklaring 

av varje motivationsform samt en tolkning av hur vi menar att dessa typer av motivation kan 

yttra sig i en matematiklärares vardag. 

 

Yttre motivation, är allra längst till vänster på skalan och syftar till att en individ endast 

motiveras till ett beteende av en instrumentell anledning exempelvis för att få en belöning 

eller för att undvika bestraffning (Deci & Ryan, 2000). För en matematiklärare kan det handla 

om att läraren utför arbetet endast för att få ut sin lön eller för att få en befordran och inte för 

att arbetet i sig är motiverande. 

 

Introjicerad motivation är istället en motivationsform där människan motiveras till ett 

beteende för att undvika obehagliga känslomässiga påföljder. Exempel på sådana känslor är 

skuld och skam (Deci & Ryan, 2000). För en matematiklärare kan den här typen av 

motivation uppstå på grund av höga krav från en arbetsledare, exempelvis en rektor, som gör 

att läraren arbetar extra hårt för att slippa känna sig misslyckad eller skamsen.  

 

Identifierad motivation handlar om arbetssituationer när individen förstår och kan acceptera 

syftet med en viss aktivitet. Individen förstår varför en aktivitet eller ett beteende är viktigt 

och utför det av den anledningen (Deci & Ryan, 2000). Ett exempel på en situation ur en 

matematiklärares vardag där identifierad motivation kan uppstå kan vara att läraren lägger ner 

extra tid och energi på planeringen av en lektion för att elevernas lärande kommer gynnas av 

det.  Det är således inte ett beteende som kommer inifrån utan beteendet påverkas av yttre 

omständigheter, i detta fall lärarens förståelse för konsekvensen av beteendet (jfr Deci & 

Ryan, 2000). 

 

Integrerad motivation är när en handling utförs eftersom individen har gjort handlingens 

syfte till sitt eget. På så vis habitueras beteenden och blir en del av individen själv (Deci & 

Ryan, 2000). För matematiklärare tolkar vi det som att denna motivation kan uppstå hos 

lärarna när de går in i lärarrollen så pass mycket att den blir en del av deras identitet. Läraren 

utför då yrkesmässiga uppgifter för att det blivit en del av lärarens identitet vilket också 

troligtvis leder till att läraren vill göra extra bra ifrån sig. 

 

Inre motivation syftar slutligen på motivation som uppstår när en individ har en naturlig vilja 

att utföra vissa aktiviteter (Deci & Ryan, 2000). Denna motivationsform är längst till höger på 

skalan vilket betyder att inga yttre faktorer spelar in utan beteendet uppstår av en inre vilja, en 

lust. För en matematiklärare kan det handla om att arbetet ellerarbetssituationen är 



11 
 

stimulerande och att inga yttre faktorer behövs för att motivera medarbetaren till att utföra sitt 

arbete (jfr, Gagné & Forest, 2008). 

 

3.2 Autonom motivation vs. kontrollerad motivation  

 

I vår uppsats kommer vi att undersöka den autonoma motivationen hos matematiklärarna. 

Valet att rikta in oss på den autonoma motivationen baseras på att effekterna bland 

medarbetare som handlat av autonom och kontrollerad motivation skiljer sig åt. Autonom 

motivation har förknippats med kritiskt tänkande hos medarbetare, måluppfyllelse, bättre 

prestation och ökat välbefinnande på arbetsplatsen (Gagné & Forest, 2008). Autonom 

motivation korrelerar även positivt med internalisering och psykologisk utveckling (Broeck et 

al, 2016). Den autonoma motivationen sägs vara mer långsiktig och det motiveras utifrån 

antagandet att människan har en medfödd inre strävan efter välbefinnande, internalisering och 

psykologisk utveckling (ibid). Det faller sig således naturligt för människan att utföra 

handlingar som hon är autonomt motiverad till. Kontrollerad motivation har istället 

förknippats med inkonsekvent målsträvan, sårbarhet för övertalning och försämrad prestation 

och uthållighet på grund av koncentrations- och minnessvårigheter (Gangé & Forest, 2008). 

Den autonoma motivationen ger sammanfattningsvis fler positiva effekter och är mer 

långsiktig och hållbar vilket är anledningen till att vi tror att det är den autonoma 

motivationen som bör finnas hos matematiklärare för att de ska vilja stanna kvar på 

arbetsplatsen och i läraryrket. 

 

3.3 Grundläggande psykologiska behov enligt SDT  

 

För att den autonoma motivationen ska kunna uppstå krävs dock att SDT:s grundläggande 

behov uppfylls (se figur 3). De grundläggande behoven som teoribildningen lyfter fram är 

psykologiska till sin natur. På engelska kallas dessa behov för autonomy, competence och 

relatedness (Deci & Ryan, 2000). Inom den forskning som undersökt dessa tre grundläggande 

psykologiska behov har man kommit fram till att tillfredsställande av behoven leder till att 

människan når sin fulla potential på arbetsplatsen och därmed motiveras till att stanna kvar 

(Broeck Et al, 2010). I vår rapport kommer vi vidare benämna behoven som de 

grundläggande psykologiska behoven (GPB) alternativt använda oss av de svenska 

översättningarna: autonomi, kompetens och samhörighet. Nedan följer en presentation av 

behoven samt en beskrivning av hur dessa kan tillfredsställas hos matematiklärare.  
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Figur 2. Grundläggande psykologiska behov, Self Determination Theory 

 

 

 

3.3.1 Autonomi 

 

Det första psykologiska behovet, behovet av autonomi, syftar till människans vilja att uppleva 

psykologisk frihet i aktiviteter hon deltar i samt människans behov av att ha påverkat på sitt 

liv genom egna val (Broeck et al. 2010). SDT:s definition av autonomi är nära besläktat med 

andra organisationspsykologiska teoriers definition av begreppet men det finns också delar 

som skiljer SDT:s definition från den klassiska organisationspsykologiska definitionen. Andra 

teoribildningar menar exempelvis att behovet av autonomi tillfredsställs först när 

medarbetaren har fullständig kontroll över och möjlighet att påverka sina egna 

arbetsuppgifter. Inom SDT menar man däremot att behovet av autonomi kan uppfyllas genom 

att medarbetaren fullständigt accepterar externa krav, exempelvis arbetsfördelningen (jfr 

Broeck et al. 2008). Mot bakgrund av detta kan vi se att matematiklärarens behov av 

motivation kan tillfredsställas på olika vis på arbetsplatsen. Dels genom utrymme för 

självständig planering av arbetsuppgifterna och genom möjlighet till påverkan på 

arbetssituationen men också genom att aktivt välja att acceptera en rektor eller arbetsledares 

beslut och arbetssätt. 

 

3.3.2 Kompetens 

 

Det andra psykologiska behovet är kompetens och syftar till att människan vill känna sig 

effektiv i sin interaktion med omgivningen (Deci & Ryan, 2000). Nilsson definierar 

kompetens som ”en samlingsbeteckning för den kunskap, färdighet, förmåga, erfarenhet etc. 

som en individ behöver för att framgångsrikt kunna genomföra ett visst arbete.” (Nilsson, 

2011:75). Kompetens är naturligt knuten till den kontext människan befinner sig i. Kompetens 

som är värdefull på en arbetsplats behöver exempelvis inte vara relevant på en annan 

(Nilsson, 2011). Det är viktigt för medarbetarens välmående att ha tilltro till sin kompetens 

och känna att hon klarar av sina arbetsuppgifter, sin arbetsbörda och de utmaningar som hon 

ställs inför. För att tillfredsställa behoven av upplevd kompetens är det viktigt att 



13 
 

medarbetaren får utforska sin yrkesmässiga omgivning och delta i utmanande aktiviteter för 

att också ha möjlighet att pröva och utveckla sina färdigheter (Broeck et al. 2010). Kompetens 

för en lärare kan således innebära att lärarna ska känna sig stimulerade och utmanade i sina 

arbetsuppgifter samtidigt som de känner sig kvalificerade att utföra sitt arbete. Mot bakgrund 

av detta kan vi se en rad åtgärder som kan göras i en matematiklärares vardag för att 

tillfredsställa behovet av upplevd kompetens: Utökat ansvar kan exempelvis vara en metod 

för att läraren ska känna sig utmanad och kompetensutvecklingsinsatser kan ge läraren en 

trygghet i de kunskaper som är knutna till yrkesrollen.  

 

3.3.3 Samhörighet 

 

Det tredje psykologiska behovet som teoribildningen identifierat är samhörighet. Behovet av 

samhörighet handlar om att människan vill känna sig förbunden med andra, bry sig om och ta 

hand om andra och även själv bli omhändertagen och uppmärksammad av sin omgivning 

(Deci & Ryan, 2000). Behovet av samhörighet tillfredsställs när individen upplever 

gemenskap och utvecklar nära relationer med andra (ibid). Anställda som har möjlighet att 

uttrycka sina arbetsrelaterade och personliga problem uppfyller således detta behov i större 

utsträckning än anställda som känner sig ensamma och saknar tillit till kollegor (Broeck et al. 

2008). Mot bakgrund av detta kan man tänka sig att kontakten med kollegorna och arbetslaget 

spelar en stor roll för att matematiklärarens behov av samhörighet ska tillfredsställas. Lärare 

som känner sig utanför och inte har någon att dela både arbetsrelaterade och personliga 

problem med har därmed också sämre förutsättningar för att bli autonomt motiverade. 

 

Broeck et al (2010) redogör för hur ett flertal forskare visat att om dessa tre psykologiska 

behov tillfredsställs så leder det till välmående och autonom motivation på arbetsplatsen. 

Bästa förutsättningarna för välmående och autonom motivation skapas när samtliga tre behov 

kan uppfyllas men det har också visat sig samtliga ovan nämnda behoven separat korrelerar 

positivt med välmående. (jfr Lynch, Plant & Ryan, 2005) 

 

3.4 Likheter och skillnader mellan SDT och tidigare behovsteorier 

 

Trots att SDT utvecklades drygt 40 år efter Maslows genombrott finns det stora 

grundläggande likheter mellan teorierna. Båda teoribildningarna utgår från att människan föds 

med en uppsättning behov och att dessa behov är gemensamma för alla människor. Vidare är 

teorierna samstämmiga i att när behoven uppfylls mår människan bra och känner sig 

motiverad. Slutligen finns även en stor likhet mellan Herzberg (1966) och SDT i att de båda 

delat in motivation efter inre och yttre faktorer. 

 

Det finns även flera aspekter som skiljer SDT från de tidiga motivationsteorierna. Ett exempel 

på en sådan skillnad är att de tre behoven i SDT:s modell inte är rangordnade efter vilket 

behov som är viktigast eller mest grundläggande, utan SDT värderar istället varje behov som 

lika viktigt för människans utveckling (Broeck et al, 2010). Vidare skiljer sig 

teoribildningarna åt då behoven inom SDT är psykologiska och teoribildningen menar att 
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autonom motivation är mer långsiktig än den kontrollerade motivationen. Maslow lade 

exempelvis stor vikt vid fysiska behov som i hans behovstrappa räknades som en 

grundläggande byggsten för motivation och Herzberg förespråkar en kombination av yttre och 

inre motivationsfaktorer för att motivera medarbetaren (ibid). 

 

3.5 Sammanfattning teori: 

 

SDT delar in motivation i två huvudkategorier: kontrollerad motivation och autonom 

motivation. Dessa kategorier består i sin tur sammanlagt av fem olika motivationsformer: 

Yttre motivation, introjicerad motivation, identifierad motivation, integrerad motivation och 

inre motivation. Många undersökningar som använt sig av teoribildningen har visat att 

autonom motivation ger fler positiva effekter på individer i arbetslivet än kontrollerad 

motivation. Vidare finns det flera argument som talar för att den autonoma motivationen 

också är mer långsiktig än den kontrollerade motivationen. Mot bakgrund av detta har vi valt 

att fokusera vår undersökning på autonom motivation. För att uppnå autonom motivation 

krävs tre grundläggande psykologiska behov: behovet av autonomi, behovet av kompetens 

och behovet av samhörighet. När dessa behov tillfredsställs mår människan bra och blir 

autonomt motiverad. I vår undersökning kommer vi därför att undersöka i vilken utsträckning 

dessa tre behov är tillfredsställda hos matematiklärare och samtidigt undersöka 

matematiklärarnas övervägande att sluta på arbetsplatsen och i yrket. 
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4. Metod 
 

I följande kapitel presenteras den kvantitativa metoden som används för studien. Vi diskuterar 

vidare hur vi har utformat enkäten, vilken roll teoribildningen haft i konstruktionen av 

enkäten och vad vi har tagit hänsyn till i samband med detta. Vidare redogör vi för studiens 

reliabilitet, validitet samt hur vi förhållit oss till vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Kapitlet 

innehåller även en redovisning av hur vi genomfört vårt urval samt deskriptiv statistik över 

våra respondenter. Avslutningsvis beskriver vi tillvägagångssättet för analysen av det 

insamlade materialet.  

 

4.1 Val av metod 

 

Syftet med studien är att vinna kunskap om vad som motiverar matematiklärare till att stanna 

kvar i yrket och på den skola de arbetar på. För att undersöka detta valde vi att göra en 

enkätstudie som besvarades av matematiklärare i hela Sverige. En enkätstudie är en 

kvantitativ metod och vi valde detta för att det ger oss möjlighet att nå ut till fler lärare än om 

vi hade valt exempelvis intervju (jfr Bryman, 2011). Eftersom vi ville undersöka 

matematiklärares motivation till att stanna kvar i arbetet ökade en enkätundersökning vår 

chans att få en större spridning och fler svar (jfr Bryman, 2011).  

 

En fördel med enkät är att metoden, till skillnad från intervju, ofta är mer kostnads- och 

tidseffektivt. Målsättningen var att nå ut till så många matematiklärare som möjlig under en 

mycket begränsad tid, vilket avgjorde vårt val av metod. Forskareffekten minimeras också 

eftersom vi inte närvarar när enkäten besvaras. Detta kan leda till att svaren blir mer ärliga. 

Enkäter ger också studieobjekten flexibilitet och viss kontroll. Sammantaget förenklade dessa 

faktorer svarsprocessen och motiverade respondenterna till att besvara enkäten (jfr Bryman, 

2011).  

 

Eftersom tiden för studiens genomförande var begränsad såg vi en webbenkät som ett 

lämpligt val. Vi valde att göra enkäten på webben då det till skillnad från postenkäter gav oss 

en snabbare respons eftersom svaren inte behöver skickas tillbaka via post utan registreras 

direkt i enkäten (jfr Trost, 2012). Detta förutsätter dock att respondenterna har tillgång till 

internet och en dator men vi ansåg att de flesta har det i någon utsträckning. Den hemsidan vi 

använde oss av tillät oss även att överföra de registrerade svaren direkt till ett 

statistikprogram, PSPP, där vi analyserade materialet. Detta gjorde att vi effektiviserade 

arbetet men också undvek också inmatningsfel (Jfr Bryman, 2011). Enkäten utformades och 

publicerades via www.surveymonkey.net.  

 

Genom att använda en webbenkät finns det större möjligheter att variera utseendet på enkäten 

(Bryman 2011). Vi har tack vare detta kunnat alternera mellan olika former av svarsalternativ 

beroende på frågorna. Vi har till exempel använt oss både av Likertskala och rullgardinsmeny 

i vår enkät. I en Likertskala kan respondenterna instämma i eller ta avstånd från påståenden 

genom en fem- eller sjugradig skala (Ejlertsson, 2005). Vi valde att använda en femgradig 
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Likertskala där de yttre punkterna var stämmer inte alls och stämmer helt. En webbenkät gör 

även att standardiseringen blir hög vilket är önskvärt och minskar variansen. Detta betyder att 

alla respondenter får tillgång till enkäten samtidigt och att den ser likadan ut för samtliga som 

svarar oavsett när de svarar (Trost, 2012).  
 

Figur 3. Utformning av Likertskala 

 
 

4.2 Utformning av enkät 

Bryman (2011) menar att enkätens utformning är en viktig aspekt för att minska interna 

bortfall. I formuleringen av enkätens frågor är det viktigt att ha studiens syfte och 

frågeställning i åtanke. Bryman menar att enkäten enbart ska innehålla frågor som har med 

studiens syfte och frågeställningar att göra. Han menar att det finns många fallgropar i 

utmaningen att formulera bra frågor (Bryman, 2011).  

 

När vi utformade våra frågor hade vi hela tiden både syfte och frågeställning i åtanke men 

fick även stor hjälp av vår teori. Vi använde oss till stor del av ett tidigare beprövat 

frågeformulär, framarbetat och använt av flera forskare inom ramen för vår teoribildning, Self 

Determination Theory (Deci, Ryan, Gagné, Leone, Usunov, & Kornazheva, 2001; Ilardi, 

Leone, Kasser, & Ryan, 1993; Kasser, Davey, & Ryan, 1992). Frågeformuläret består av 21 

påståenden som tydligt behandlar Deci och Ryans (2000) tre psykologiska behov autonomi, 

kompetens och samhörighet. Utöver dessa frågor tog vi även inspiration av tidigare forskning 

inom arbetsrelaterade motivationsstudier för att formulera ytterligare fyra frågor. Dessa 

handlade mer om viljan att stanna kvar i yrket och hade även följdfrågor. Frågeformuläret 

innehöll en variation av frågor. Ett påstående om autonomi var till exempel: “Jag upplever 

stort inflytande i hur mitt jobb utförs”. Kompetens mättes bland annat genom påståendet: 

“Mina kollegor säger att jag är bra på det jag gör”. Behovet samhörighet behandlades till 

exempel genom påståendet: “Jag gillar verkligen mina arbetskollegor”. Bryman (2011) 

menar att användandet av redan beprövade frågor kan öka validiteten eftersom frågorna redan 

har blivit kvalitetstestade. Bryman menar vidare att beprövade frågor även minskar risken för 

att frågorna inte täcker de områden man vill undersöka. Vi upplevde att frågeformuläret vi 

använde var täckande och pålitligt.   

 

Eftersom frågorna var på engelska lades stor vikt vid att översätta dessa på ett korrekt sätt för 

att inte riskera att frågornas innebörd skiljde sig från originalet. Vi försökte använda ett enkelt 

språk och entydighet för att inte heller riskera missförstånd (Ejlertsson, 2005). Decis et. al 

frågeformulär besvarades alla med en Likertskala och därmed slutna frågor. Enligt Bryman är 

sluta frågor på många sätt fördelaktigt i en enkät. Han menar till exempel att det blir lättare 

för forskaren att bearbeta svaren. Genom vår webbenkät kategoriserades och kodades alla 

svaren automatiskt på hemsidan vilket gjorde att vi effektivt kunde få en överblick över hur 
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respondenterna hade svarat. Bryman menar även att det leder till att jämförbarheten ökar 

eftersom materialet inte tolkas av oss, utan görs direkt i enkäten. Eftersom det även går 

betydligt mycket fortare att besvara en enkät med slutna frågor fanns det en förhoppning hos 

oss att detta skulle generera fler svar (jfr Bryman, 2011).  

 

Vi utformade även åtta bakgrundsfrågor vilket gav oss en enkät med sammanlagt 37 frågor. 

Dessa frågor berörde personliga fakta som kön och i vilket landskap matematiklärarna 

undervisade i. Andra frågor tog upp förhållanden på skolan, vilket bland annat handlade om 

matematiklärarnas huvudman och antal anställda lärare på skolan. En av bakgrundsfrågorna 

behandlade respondenternas ålder vilket är en fråga Bryman varnar kan vara en problematisk 

sluten fråga. Han menar att i vissa frågor är det viktigt att inte svarsalternativen är ömsesidigt 

uteslutande det vill säga att svaren överlappar varandra (Bryman, 2011). För att undvika att 

respondenterna passade in i två åldersklasser valde vi, på inrådan av Trost (2009) att låta 

respondenterna själva skriva in sitt födelseår. 

 

En viktig aspekt för oss var att ha ett högt antal svarande och ett litet internt bortfall. Utöver 

frågornas betydelse för en hög svarsfrekvens menar Bryman även att enkätens utseende kan 

påverka respondentens vilja att besvara den. Vårt mål var att inte ha en för lång enkät och 

satte därför en gräns på 40 frågor. Vi upplevde att en kortare enkät skulle motivera 

respondenten att genomföra den. För att skapa tydlighet och överskådlighet i enkäten valde vi 

att ha cirka åtta frågor per sida (jfr Bryman, 2011). I en webbenkät kan inte respondenterna 

veta exakt hur lång enkäten är. För att undvika att respondenterna gav upp halvvägs igenom 

enkäten för att de inte visste hur långt det var kvar lade vi en procentangivelse längst ner i 

enkäten som visade hur långt de kommit i enkäten (jfr Trost, 2012). Vi lade även stor vikt vid 

frågornas ordningsföljd vid utformningen av enkäten för att göra enkäten lätt att besvara samt 

för att öka motivationen till att svara på frågorna. Bakgrundsfrågorna placerades exempelvis 

sist i enkäten då dessa lätt annars kan sänka respondenternas motivation att besvara enkäten 

och frågorna grupperades för att göra enkäten lättöverskådlig (jfr Trost, 2012). 

 

Tabell 1. Enkätöversikt 

Variabelkategorier Antal 

frågor 

Bakgrundsfrågor 8 

Frågor gällande lärarens övervägande att sluta på arbetsplatsen eller i yrket 4 

Frågor gällande lärarens vilja att stanna på arbetsplatsen eller i yrket 4 

Frågor knutna till autonomi 7 

Frågor knutna till kompetens 6 

Frågor knutna till samhörighet 8 
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4.3 Urval 

 

Vårt urval är ett bekvämlighetsurval vilket betyder att våra svarande har valts efter 

tillgänglighet. Bryman (2011) menar att studier med denna typ av urval inte blir 

generaliserbara på hela populationen eftersom man inte kan veta att stickprovet är 

representativt. Bryman noterar dock att urval som är generaliserbara ofta kräver mer pengar 

och tid från forskaren att organisera. På grund av vår studies begränsade resurser motiverades 

därför valet av bekvämlighetsurval. 

 

Studien riktar sig mot matematiklärare från lågstadiet till gymnasiet, i hela Sverige. Vi valde 

att kontakta Sveriges Matematiklärarförening (SMaL) vilket är Sveriges största 

matematiklärarförening. I dialog med föreningens informationssamordnare blev vi 

uppmanade att publicera vår enkät på deras Facebookgrupp. Eftersom enkäten är anonym och 

publicerad på webben finns det alltid en risk att någon som inte är matematiklärare svarar, 

detta var någonting vi hade i åtanke under analysarbetet. Informationssamordnaren på SMaL 

underströk att Facebookgruppen enbart bestod av medlemmar i föreningen och menade att det 

var det bästa forumet för att nå ut till många i föreningen. Efter denna motivering ansåg vi att 

Facebookgruppen var tillräckligt tillförlitlig för att använda. Genom SMaL skickades även 

enkäten ut till föreningens lokalavdelningar. Vi valde vidare att skicka ut enkäten till 

ytterligare en Facebookgrupp. Denna grupp hade ett filter vilket gjorde att inte vem som helst 

kunde gå med. För att bli accepterad skulle det tydligt framgå genom ens Facebookprofil att 

de var matematiklärare i Sverige. Den kändes därför också aktuell att använda i vår studie. Vi 

tog kontakt med administratören för gruppen och fick tillåtelse att dela vår enkät även där. 

Idag arbetar drygt 40 000 matematiklärare lärare i Sverige (Skolverket, 2017). I de två 

Facebookgrupperna var det sammanlagt ca 14 000 medlemmar men vi utgår ifrån att vissa 

individer är med i båda grupperna. Detta betyder att vi genom Facebook har kunnat nå ut till 

ca en tredjedel av Sveriges matematiklärare.  

 

Totalt svarade 320 personer på enkäten. Med tanke på att detta var ett bekvämlighetsurval går 

det som sagt inte att generalisera på hela populationen. Det är dock värt att notera den stora 

spridningen i en mängd kategorier. Nedan följer en sammanställning av den deskriptiva datan 

för vårt stickprov. 

 

4.3.1 Deskriptiv data 

 

Följande avsnitt är en univariat analys av stickprovet. Nedan redogörs studiens deskriptiva 

data vilket syftar till att ge en tydligare inblick i undersökningens stickprov. Vi väljer att 

redovisa dessa genom diagram och tabeller för att skapa överskådlighet. Variablerna som 

presenteras nedan är hämtade från enkätens bakgrundsfrågor. Då detta avsnitt syftar till att 

skapa tydlighet och förståelse för stickprovet har vi valt att belysa de variabler vi anser har 

störst betydelse för studien.  
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Figur 4. Könstillhörighet 

 
 

Figur 4. Stickprovet består av 76 procent kvinnliga matematiklärare och 23 procent manliga 

lärare. 1 procent av respondenterna angav en annan könstillhörighet. 

 

Figur 5. Åldersfördelning 

 
 

Figur 5. Åldersspridningen bland matematiklärarna var stor. Den äldsta i stickprovet var född 

1950 och den yngsta var född 1993. Det innebär att stickprovet består av matematiklärare i 

pensioneringsålder såväl som yngre, nyexaminerade matematiklärare.  
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Figur 6. Landskap 

 
 

Figur 6. Matematiklärarna som svarat på enkäten är verksamma över hela Sverige. Vi har fått 

in svar från minst en respondent från varje landskap. Flest respondeter arbetar i Uppland, 

Skåne, Västergötland och Södermanland, vilket också speglar vilka landskap som totalt har 

flest invånare i Sverige. Landskapen där minst antal respondenter arbetade var Härjedalen och 

Öland. Även detta speglar Sveriges befolkning då dessa landskap har minst antal invånare i 

Sverige.   

 

Figur 7. Antal anställda lärare på skolan 

 
 

Figur 7. Skolorna där matematiklärarna arbetade varierade i antal anställda lärare. De flesta 

arbetade på större skolor och över hälften av respondenterna ingick i en lärarkår med över 31 

individer. Endast 13 respondenter jobbade på en skola med tio eller färre anställda. 
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Figur 8. Huvudman 

 
Figur 8. 81 procent av matematiklärarna arbetade på en kommunal skola och 18 procent var 

anställda på en fristående skola. Sista procenten av respondenterna angav att de jobbade på en 

skola med en annan huvudman.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att den deskriptiva datan av vårt stickprov visar på en stor 

spridning bland respondenterna. I stickprovet finns det matematiklärare från varje landskap 

och födelseåren bland dessa sträcker sig mellan 1950 och 1993. Det är fler kvinnliga 

matematiklärare i stickprovet och även fler som arbetar på en större, kommunal skola. Utöver 

den data som presenteras här kan vi även tillägga att det är 305 av 320 respondenter som har 

en lärarexamen.   

 

4.4 Analysmetod 

 

Vi använde oss av PSPP för att analysera det insamlade materialet. Frågorna besvarades 

genom Likertskala och varje fråga hade fem svarsalternativ. För att underlätta analysarbetet 

valde vi att koda svaren till 1 (stämmer inte alls) 2 (stämmer ganska dåligt) 3 (stämmer varken 

bra eller dåligt), 4 (stämmer ganska bra) och 5 (stämmer helt). De reverserade frågorna 

kodades omvänt från 1 (stämmer helt) till 5 (stämmer inte alls). För att presentera det 

insamlade materialet så pedagogiskt och överskådligt som möjligt kommer analysen redovisas 

med hjälp av tabeller. 

 

Eftersom materialet har samlats in genom ett bekvämlighetsurval är det inte generaliserbart, 

det går alltså inte att, utifrån vårt material, uttala sig om alla Sveriges matematiklärare. Måttet 

som används för att beräkna detta kallas statistisk signifikans vilket säger oss om resultatet 

kan generaliseras på hela den population från vilket stickprovet har dragits. Bryman (2011) 

menar att det inte går att testa signifikansen när man har bekvämlighetsurval eller något annat 

icke-sannolikhetsurval. Vi kommer därför inte diskutera signifikansvärdet i någon av våra 

analyser.  

 

Studiens resultat har strukturerats efter de tre frågeställningarna. Resultatet redogörs genom 

univariata och bivariata analyser. De univariata analyserna har använts för att den deskriptiva 

datan samt frekvenstabellerna. I de bivariata analyserna handlar det om att se relationen 
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mellan två variabler och dessa analyser presenteras genom korrelationsmåttet phi, 

medelvärden och standardavvikelser.  

 

Den första frågeställningen: finns det något samband mellan matematiklärarnas övervägande 

att byta skola och deras autonoma motivation? undersöks med sambandsmåttet phi. Eftersom 

phi inte ger någon riktning på sambandet har vi också undersökt fördelningen i en bivariat 

korstabell.  

 

Den andra frågeställningen: finns det något samband mellan matematiklärarnas övervägande 

att byta yrke och deras autonoma motivation? har undersökts med samma metod som första 

frågeställningen. 

 

Den tredje frågeställningen: vilka är de vanligaste orsakerna till att en matematiklärare 

överväger att byta skola eller yrke? har analyserats genom en frekvensanalys av de öppna 

frågorna i enkäten. Resultatet har tagits fram genom att undersöka frekvensen av ord och 

fraser som förekom när matematiklärarna själva fick förklara varför de ville sluta på sin 

arbetsplats eller lämna yrket. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet: 

 

Enkäten bestod av totalt 37 frågor varav åtta frågor var bakgrundsfrågor och 21 frågor var 

tagna från tidigare forskare som undersökt SDT:s grundläggande psykologiska behov på 

arbetsplatsen. De återstående åtta frågorna mätte matematiklärarnas tankar kring att stanna 

kvar eller sluta på sin nuvarande arbetsplats eller i läraryrket. Dessa åtta frågor konstruerades 

på egen hand med inspiration från tidigare forskning. Att vi använde oss av frågor från ett 

redan beprövat frågeformulär var fördelaktigt ur flera aspekter. Frågorna var exempelvis 

redan testade vilket gör att en pilotstudie inte var nödvändig. Validiteten och reliabiliteten var 

även sedan tidigare bedömda och vi hade därför redan information om frågornas kvalitet. 

Något som alltid är en risk när det handlar om enkät är att svaren i frågorna tolkas olika av 

respondenterna vilket är något som skulle påverka validiteten. Vi försökte därför göra 

frågorna så entydiga och lättolkade som möjligt (Bryman, 2011).  

 

I en kvantitativ studie blir reliabiliteten en viktig aspekt och den är en förutsättning för 

validiteten (Eliasson, 2010). Genom att undersöka reliabiliteten kan vi se om vår studie är 

tillförlitlig och att upprepade mätningar skulle ge samma resultat. Då vi hade en begränsad tid 

att genomföra studien var det svårt för oss att testa våra frågor mer än en gång. Eliasson 

menar att ett sätt att öka reliabiliteten är genom att ställa flera frågor om samma begrepp. 

Detta upplevde vi att vi gjorde genom att använda frågeformuläret från teorin. Det var 21 

genomarbetade frågor om tre begrepp: autonomi, kompetens och samhörighet. Det fanns sju 

frågor om autonomi, sex frågor om kompetens och åtta frågor om samhörighet. Eftersom vi 

även kunde exportera datan direkt till ett statistikprogram undvek vi även att det blev 

inmatningsfel (jfr Eliasson, 2010).  
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För att mäta den inre reliabiliteten använde vi oss av Cronbachs alfa. Bryman (2011) menar 

att detta är ett vanligt förekommande test bland forskare idag för att se hur väl frågorna som 

grupp korrelerar med varandra. För Cronbachs alfa kan det lägsta värdet vara 0, detta betyder 

att frågorna i frågeformuläret inte samvarierar. Inom forskningen är ett vanligt accepterat 

värde för Cronbachs alfa 0,7 eller högre. Ejlertsson (2005) anser däremot att värden strax 

under 0,7 kan vara tillräckliga för att uttala sig om att frågorna korrelerar med varandra. Det 

är även viktigt att notera att det rent matematiskt blir Cronbachs alfa högre ju fler frågor man 

räknar med. Ejlertsson menar därför att ett värde strax under 0,7 även kan vara accepterat i 

många sammanhang. När vi beräknade Cronbachs alfa på frågorna rörande de tre 

psykologiska behoven autonomi, kompetens och samhörighet fick vi tre värden runt 0,7. Både 

autonomi och samhörighet var över 0,7 medan kompetens hamnade strax under på 0,66. Detta 

kan bero på att det enbart var sex frågor om kompetens medan det var sju respektive åtta 

frågor om de andra på behoven. Vi tycker därför att detta är en accepterad intern reliabilitet.   

 

Tabell 2. Inre reliabilitet 

Grundläggande psykologiska behov Cronbachs alfa (α) 

Autonomi 0,72 

Kompetens 0,66 

Samhörighet 0,76 

 

 

4.6 Forskningsetik 

 

Under uppsatsen har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska 

principer. Dessa fyra principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjadekravet. För att följa informationskravet informerades först respondenterna genom 

en kort presentation om studien vilket skickades ut i Facebookgrupperna. Vidare placerades 

ett missivbrev på första sidan av enkäten som djupare informerade om studien och vilka vi 

som utförde studien var. I missivbrevet behandlades även respondenternas rättigheter enligt 

konfidentialitet- och samtyckeskravet. Detta betyder att respondenterna informerades om att 

de var helt anonyma och att det var helt frivilligt att medverka i enkäten. Vi gjorde 

bedömningen att de respondenter som valde att besvara enkäten därmed också gav sitt 

samtycke till att medverka i studien. Missivbrevet informerade även respondenterna om att 

hade möjlighet att avbryta sitt medverkande när de ville. Vi talade även om hur studien skulle 

användas och var den skulle publiceras enligt nyttjandekravet. Uppsatsen kommer bara 

användas i forskningsändamål och publiceras i Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA).       
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5. Resultat och analys: 
 

Syftet med studien är att vinna kunskap om vad som motiverar matematiklärare till att stanna 

kvar i yrket och på den skola de arbetar på. I följande kapitel presenterar vi resultatet av vår 

undersökning och besvarar frågeställningarna i tur och ordning. Frågeställning ett och två 

besvaras genom bivariat analys medan frågeställning tre genom en univariat analys. De mått 

som används för att undersöka resultatet är phi, medelvärde, standardavvikelse och frekvens. 

Varje frågeställning inleds med en beskrivning av de variabler som används för att analysera 

materialet och besvara frågan. Kapitlet innehåller även en redogörelse för hur vår teori har 

använts för att tolka materialet. Resultatet presenteras och konkretiseras genom tabeller och 

figurer.     

 

Frågeställningarna som besvaras är återigen:   

 

 Finns det något samband mellan matematiklärarnas övervägande att byta skola och 

deras autonoma motivation? 

 Finns det något samband mellan matematiklärarnas övervägande att byta yrke och 

deras autonoma motivation? 

 Vilka är de vanligaste orsakerna till att en matematiklärare överväger att byta skola 

eller yrke 

 

Index för autonom motivation 

I kapitlet undersöker vi den autonoma motivationen hos matematiklärare och för att göra detta 

har vi skapat ett index för autonom motivation. För att ta fram indexet för autonom motivation 

har vi slagit ihop svaren på samtliga 21 frågor som behandlar Deci och Ryans (2000) 

grundläggande psykologiska behov och sedan dividerat summan med antalet frågor (21). På 

detta vis har vi fått fram ett index för varje respondent som speglar hur de i genomsnitt 

upplever de grundläggande psykologiska behoven, alltså ett index på deras autonoma 

motivation.  

 

Beräkning av index för autonom motivation: 

 

 
 

Frågorna i enkäten som behandlar de psykologiska behoven besvarades genom självskattning 

på en femgradig Likertskala. De yttre punkterna för svarsalternativen var stämmer inte alls till 

stämmer helt. Under analysarbetet kodades dessa om så att stämmer inte alls blev 1 och 

stämmer helt blev 5. De respondenter som skattat högt tillfredsställer således i högre grad de 

psykologiska behoven än de som svarade lågt på skalan. För att lättare kunna förstå vårt 

material har vi tagit fram statistik på hur den autonoma motivationen varierar inom olika 

grupper i vårt stickprov. Genom ett t-test har vi undersökt medelvärdet för den autonoma 
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motivationen inom variablerna könstillhörighet och huvudman samt standardavvikelsen för 

dessa.  

 

 

Tabell 3. Autonom motivation hos olika grupper 
 

Medelvärde Standardavvikelse 

Könstillhörighet 

 

Kvinna 

 

 

4,02 

 

0,49 

 

Man 

 

 

3,88 

 

0,49 

 

Annan 

 

 

4,14 

 

0,27 

Huvudman 

 

Kommunal skola 

 

 

3,96 

 

0,5 

 

Fristående skola 

 

4,12 

 

0,41 

 

Annan 

 

 

3,79 

 

1,03 

Antal verksamma år som lärare 

 

Mindre än ett år 

 

 

4,01 

 

0,34 

 

1-3 år 

 

 

3,91 

 

0,44 

 

3-5 år 

 

 

3,90 

 

 

0,42 

 

5-10 år 

 

 

4,00 

 

0,50 

 

10-20 år 

 

 

4,04 

 

0,50 
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Mer än 20 år 

 

3,87 

 

0,57 

 

I tabell 3 under kategorin könstillhörighet ser vi att medelvärdet för autonom motivation 

skiljer sig med 0,14 enheter mellan män och kvinnor. Det innebär att kvinnorna i lite högre 

grad skattar sig uppfylla de grundläggande psykologiska behoven i jämförelse med 

männen. Den kategori av kön som skattar högst autonom motivation är dock de som varken 

identifierar sig som man eller kvinna. Eftersom denna kategori endast består av tre 

respondenter har vi svårt att uttala oss kring denna grupp. Vi kan utläsa en standardavvikelse 

på 0,49 hos både männen och kvinnorna vilket tyder på relativt spridda index inom variabeln. 

 

Under kategorin huvudman ser vi att medelvärdet för autonom motivation skiljer sig med 0,16 

enheter mellan de som jobbar på kommunala skolor och de som jobbar på fristående skolor. 

Enligt undersökningen skattar de som jobbar på fristående skolor sin autonoma motivation 

som lite högre än de som jobbar på kommunala skolor. De som varken jobbar på fristående 

eller kommunala skolor har ett genomsnittligt index på 3,79. Denna kategori består av endast 

fyra respondenter vilket gör det svårt för oss att uttala oss om denna grupps autonoma 

motivation. Ser vi till standardavvikelsen för de kommunala och fristående skolorna ser vi att 

variansen av index är större för de kommunalt anställda i jämförelse med de som jobbar på 

fristående skolor. De anställda på fristående skolor är således mer homogena i sina svar. 

 

Under kategorin för antal verksamma år som lärare kan vi utläsa att indexet för samtliga sex 

svarsalternativ ligger inom ett spann på 0,17 enheter. Vidare ser vi inget samband som tyder 

på att indexet blir högre eller lägre ju mer erfarenhet matematiklärarna har utan variationen är 

relativt oregelbunden. Standardavvikelsen visar att de lärare med minst erfarenhet är en mer 

homogen grupp än vad de lärare som har mest erfarenhet har.  

 

Sammanfattningsvis visar statistiken över index för autonom motivation att kvinnliga lärare 

och lärare som är anställda på fristående skolor har ett lite högre index än manliga lärare och 

lärare som är anställda på kommunala skolor har. Vidare kan vi inte urskilja något mönster 

eller samband för indexet vad gäller hur yrkeserfaren läraren är. 

 

5.1 Finns det något samband mellan matematiklärarnas övervägande att byta 

skola och deras autonoma motivation? 

 

I vår första frågeställning undersöker vi om det finns något samband mellan 

matematiklärarnas autonoma motivation och deras tankar på att sluta på skolan där de arbetar. 

SDT forskarna Gagné och Forest (2008) visar hur autonom motivation förknippats med 

positiva effekter såsom välbefinnande och förbättrad prestation vilket är anledningen till att vi 

vill undersöka just den autonoma motivationen. För att svara på frågan undersöker vi 

sambandet mellan lärarnas tankar att sluta på sin arbetsplats och deras autonoma motivation 

genom en korstabell. Vi bryter även ner indexet för autonom motivation för att se hur dess 
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beståndsdelar: autonomi, kompetens och samhörighet separat korrelerar med lärarnas tankar 

på att avsluta sin anställning. 

 

 

Variabler: 

 

Den första variabeln är ”Jag har övervägt att byta till en annan skola under det senaste året”. I 

enkäten kunde respondenterna välja mellan två svarsalternativ: ja eller nej. Variabeln är 

därmed nominell. Den andra variabeln är ett index för den autonoma motivationen och 

innefattar respondenternas genomsnittliga svar på frågorna som behandlar Deci och Ryans 

(2000) grundläggande psykologiska behov.  

 

För att undersöka sambandet mellan variablerna granskar vi först fördelningen i en korstabell 

(Se tabell 4). Sammanlagt svarade 314 respondenter på frågorna som redovisas i tabellen 

nedan vilket betyder att undersökningen har ett internt bortfall på sex personer motsvarande 

1,9 procent av stickprovet. 

 

Tabell 4. Fördelning av respondenternas autonoma motivation och tankar på att byta 

till en annan skola under det senaste året angivet i procent 

 

Jag har övervägt att byta till en annan skola under det 

senaste året 

 

Ja 

 

Nej 

Index för grundläggande psykologiska behov   

1       -     2 0,6     0       

2,1    -     3 6,0     0,7    

3,1    -     4 61,1   40,1   

4,1    -     5 32,3   58,5   

Totalt 100    100    

phi 0,46  

 

I tabell 4 kan vi utläsa att 58,5 procent av de som svarat att de inte har övervägt att byta skola 

har ett index som ligger mellan 4,1 och 5 vilket är den högsta möjliga intervall av index. Av 

de som svarat att de har övervägt att byta skola är det endast 32,3 procent som har det högsta 

indexet. Det är inte en så stor andel av matematiklärarna som har fått ett index som ligger 

under 3. Tabellen visar dock att det är en större del av de som svarat ja på frågan om de 

övervägt att byta skola som också har lågt index (6,6 %) än de som svarat nej på samma fråga 

(0,7 %). Tabellen visar sammanfattningsvis på ett negativt samband. Det betyder att om 

matematiklärarna svarat ja på att de övervägt att byta skola är det mer sannolikt att de också 

har ett lägre index för autonom motivation. Samma gäller om matematiklärarna svarat nej på 

frågan är sannolikheten större att de också har ett högre index, det vill säga en högre autonom 

motivation.  

 



28 
 

För att se hur starkt sambandet är undersöker vi på korrelationsmåttet phi. Phi används 

eftersom sambandet ska mätas mellan en nominell variabel och en intervallvariabel. 

Sambandsmåttet kan variera mellan 0 och 1 där 0 tyder på att det inte finns något samband  

och 1 speglar ett perfekt samband. Längst ned i tabellen ser vi att sambandet mellan 

variablerna är 0,46 och därmed ett negativt medelstarkt samband. 

 

0 - 0,2 = Inget samband, 0,21- 0,4 = Svagt samband, 0,41- 0,6 = Medelstarkt samband 

0,61- 0,8 = Starkt samband, 0,81- 0,99 = Mycket starkt samband, 1 = Perfekt samband 

 

SDT-forskarna Lynch, Plant och Ryan (2005) menar att tillfredsställelse av varje enskilt 

behov bidrar till bättre välmående på arbetsplatsen men att förutsättningarna för autonom 

motivation och välmående är som bäst när alla behoven tillfredsställs. Vi undersöker om detta 

stämmer för matematiklärarna och studerar därför även hur varje enskilt behov korrelerar med 

frågan om att byta skola. För att göra detta använder vi ett index för varje behov som vi tagit 

fram. Även dessa index är framtagna genom att summera de frågor som behandlar de enskilda 

behoven i enkäten och därefter dividera summan med antal frågor för varje behov. Genom att 

undersöka korrelationen mellan dessa tre index och frågan om att byta skola har vi fått fram 

tre sambandsstyrkor som presenteras i tabell 5. 

 

Beräkning av index för autonomi, kompetens och samhörighet 

 

 
 

 

Tabell 5. Sambandsmåttet phi för de grundläggande psykologiska behoven och 

matematiklärarnas tankar på att byta skola 

Grundläggande psykologiska behov Autonomi Kompetens Samhörighet 

Jag har övervägt att byta till en annan 

skola under det senaste året 

0,41 0,36 0,3 

 

Tabell 5 visar att Deci och Ryans (2000) tre grundläggande psykologiska behov har ett 

befintligt samband med lärarnas tankar på att byta skola. Sambandet mellan behoven 

kompetens och samhörighet är svaga och ligger på 0,36 respektive 0,3. Det starkaste 

sambandet kan vi se mellan autonomi och matematiklärarnas tankar på att byta skola där phi 

visar 0,41 vilket är ett medelstarkt samband. Inget av de tre grundläggande psykologiska 

behoven når dock ett lika starkt samband som mättes för den totala autonoma motivationen.  

 

Resultatet för undersökningen visar sammanfattningsvis att autonom motivation och 

matematiklärarnas tankar på att byta skola har ett negativt samband. Vidare har vi sett att den 
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autonoma motivationen där Deci och Ryans (2000) grundläggande psykologiska behov slagits 

ihop ger ett starkare negativt samband än vad något av behoven ger separat. Detta betyder att 

en matematiklärare som tillfredsställer samtliga behov med större sannolikhet inte övervägt 

att byta skola till skillnad från en matematiklärare som enbart tillfredsställer ett av behoven. 

Varje separat behov har dock ett svagt till medelstarkt negativt samband med tankarna på att 

byta skola. Eftersom indexet för autonom motivation är en sammanslagning av 

respondenternas svar på 21 frågor kan olika frågor bidra till att respondenterna får ett högt 

respektive lågt index. Detta är viktigt att ha i åtanke vid tolkningen av resultatet. En 

respondent som har skattat högt på frågor som behandlar autonomi och kompetens men 

skattat lågt på samhörighet kan alltså få samma index som en respondent som exempelvis 

skattat högt på frågorna om samhörighet och neutralt på autonomi och kompetens. 

 

5.2 Finns det något samband mellan matematiklärarnas övervägande att byta 

yrke och deras autonoma motivation? 

 

I vår andra frågeställning undersöker vi om det finns något samband mellan 

matematiklärarnas autonoma motivation och deras tankar på att sluta i läraryrket. På samma 

sätt som vi gjorde i första frågeställningen delar vi in undersökningen i två steg. Först 

undersöker vi sambandet mellan den autonoma motivationen och lärarnas tankar på att sluta i 

yrket. Därefter bryter vi ned den autonoma motivationen och undersöker sambandet mellan 

varje separat behov och lärarnas tankar på att sluta i yrket. 

 

Variabler: 

 

Den första variabeln är ”Jag har övervägt att byta yrke under det senaste året”. I enkäten 

kunde respondenterna välja mellan två alternativ: ja eller nej. Variabeln är därmed nominell.  

Den andra variabeln är ett index för den autonoma motivationen och innefattar 

respondenternas genomsnittliga svar på frågorna som behandlar Deci och Ryans (2000) 

grundläggande psykologiska behov.  

 

För att undersöka sambandet mellan variablerna börjar vi med att se över fördelningen i en 

korstabell (se tabell 6). Sammanlagt svarade 313 respondenter på frågorna som redovisas i 

tabellen nedan. Undersökningen har därmed ett internt bortfall på sju personer (2,2 procent). 

Det interna bortfallet är således lite större i denna undersökning jämfört med den korstabell 

(tabell 4) som visades i första frågeställningen. Detta beror på att i frågan om att byta yrke är 

det en person mindre som svarat än för frågan om att byta arbetsplats. 
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Tabell 6. Fördelning av respondenternas autonoma motivation och tankar på att byta 

yrke under det senaste året angivet i procent 

Jag har övervägt att byta yrke under det senaste året Ja Nej 

Index för grundläggande psykologiska behov 
  

1       -     2 0,7     0       

2,1    -     3 6,5     0,6    

3,1    -     4 58,8   44,4  

4,1    -     5 34,0   55     

Totalt 100     100    

phi 0,49 

 

Korstabellen visar att av de som inte övervägt att byta yrke är det 55 procent ligger inom den 

högsta intervallen av index (4,1-5). Av de som svarat att de har övervägt att byta yrke är det 

istället 34 procent som hamnat inom den högsta intervallen av index. 0,6 procent av de 

respondenter som svarat nej på frågan har skattat ett index under 3 vilket skiljer sig från de 

7,2 procent som svarat ja på frågan men ligger inom samma intervall av index. Genom 

korstabellen kan vi sammanfattningsvis se ett negativt samband. Det betyder att om 

matematikläraren svarat ja på att hen övervägt att byta yrke är sannolikheten större att hen 

också har ett lågt index för autonom motivation. Har matematikläraren istället svarat nej på 

frågan är sannolikheten större att hen har ett högre index det vill säga en högre autonom 

motivation.  

 

För att undersöka hur starkt sambandet är beräknar vi än en gång sambandsmåttet phi. För 

denna undersökning ser vi ovan i tabell 5 att phi är 0,49. Det betyder att det finns ett 

medelstarkt samband mellan matematiklärarnas tankar på att byta yrke och matematiklärarnas 

autonoma motivation.  

 

Undersökningen visar alltså på ett medelstarkt samband mellan lärarnas tankar på att byta 

yrke och de faktorer vi sammanfattat i begreppet autonom motivation. Vi ska nu se hur 

respondenternas tankar på att lämna läraryrket korrelerar med de grundläggande psykologiska 

behoven separat. Vi undersöker först sambandsmåttet phi för att se om något av de tre 

behoven visar på ett starkare samband med lärarnas tankar på att lämna yrket än vad de tre 

behoven gör tillsammans. Detta för att se om även denna undersökning bekräftar Lynchs et al. 

(2005) resultat som säger att välmåendet och den autonoma motivationen på arbetsplatsen är 

bättre när samtliga behov tillfredsställs.   
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Tabell 7. Sambandsmåttet phi för de grundläggande psykologiska behoven och 

matematiklärarnas tankar på att byta yrke 
 

Autonomi Kompetens Samhörighet 

Jag har övervägt att byta yrke under 

det senaste året 

 0,34  0,41 0,39 

 

Tabell 7 visar att samtliga behov korrelerar med frågan om lärarna övervägt att byta yrke. 

Autonomi och samhörighet har en svag korrelation med frågan på 0,34 respektive 0,39 medan 

kompetens har en medelstark korrelation på 0,41. Ingen av dessa korrelationer är starkare än 

korrelationen mellan den sammanslagna autonoma motivationen och lärarnas tankar på att 

byta yrke. Sammantaget kan vi se att samtliga sambandsmått är lite starkare för övervägandet 

att byta yrke än vad resultatet är i första frågeställningen som visar vad sambandet är för 

övervägandet att byta skola. Autonom motivation motiverar således medarbetarna i lite högre 

grad till att stanna i yrket än vad den motiverar matematiklärarna att stanna på arbetsplatsen. 

 

Sammanfattningsvis ser vi att autonom motivation korrelerar medelstarkt negativt med 

respondenternas tankar på att byta yrke. Vidare har vi sett att den autonoma motivationen ger 

ett starkare negativt samband med frågan om att byta yrke än vad något av de psykologiska 

behoven ger separat. Tillfredsställer matematikläraren i högre grad samtliga tre behov är 

sannolikheten större att hen inte övervägt att byta yrke än om hen bara uppfyller ett av 

behoven. Varje behov separat har dock ett svagt till medelstarkt negativt samband med 

tankarna på att byta yrke. 

 

5.3 Vilka är de vanligaste orsakerna till att en matematiklärare överväger att 

byta skola eller yrke? 

 

I den tredje frågeställningen vill vi undersöka vad respondenterna själva anser är de 

huvudsakliga anledningarna till att de överväger att byta arbetsplats eller yrke. Detta 

undersöker vi genom att analysera fritextsvaren där matematiklärarna själva fick möjlighet att 

med egna ord beskriva orsaken till detta.  

 

Variabler: 

 

I enkäten fanns det fyra frågor som behandlade respondenternas tankar kring sin anställning 

och yrke. Två av dessa frågor riktade sig mot de lärare som under det senaste året övervägt att 

sluta på sin arbetsplats eller lämna läraryrket. Dessa frågor hade även följdfrågor som löd: Om 

ja, vad är den huvudsakliga anledningen till detta?. Följdfrågorna gav alltså respondenterna 

som svarade ja på någon av huvudfrågorna möjlighet att utveckla sitt svar. Detta gjordes de 

genom ett fritextsvar med maximalt 500 tecken.  

 

I detta avsnitt presenteras en frekvensanalys av svaren vi fick av de lärare som övervägt att 

antingen sluta på sin arbetsplats eller lämna läraryrket. Vi väljer att fokusera på dessa två 

grupper då vi anser att de matematiklärare som har övervägt sluta har mer konkreta 
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anledningar till detta än de som vill stanna. De negativa faktorer som väger tyngst för att de 

som har övervägt att sluta på arbetsplatsen eller lämna yrket bör inte väga lika tungt för de 

som vill stanna. Genom att undersöka varför lärarna vill lämna får vi en insikt om vilka 

faktorer som skolorna måste ha i åtanke för att motivera sina lärare till att stanna.     

 

I analysen undersöker vi hur ofta vissa ord och fraser förekommer i fritextfrågorna. Ord med 

gemensamma nämnare har sorterats in i subkategorier. Dessa subkategorier har slutligen 

kunnat reduceras ner till de tre mest förekommande kategorierna: ekonomiska faktorer, 

påfrestande arbetsmiljö och bristfälligt ledarskap. Samma tre kategorier kan identifieras för 

både frågan om matematiklärarna övervägt att byta skola och frågan om matematiklärarna 

ville byta yrke. Resultatet som presenteras nedan är som sagt de mest förekommande 

orsakerna som lärarna uppger och därmed inte en fullständig redogörelse av alla svar. Det är 

även viktigt att poängtera att denna analys enbart fokuserar på frekvensen av orden. Detta 

betyder att resultatet inte uttalar sig om hur många som uppgett samma svar då en respondent 

kan uttryckt mer än en orsak till att sluta. Samma respondent kan exempelvis ha svarat på 

båda frågorna eller uppgett flera faktorer i sina svar.  

 

Matematiklärarnas huvudsakliga anledningar till att sluta på sin arbetsplats 

 

Det är 170 matematiklärare som har övervägt att byta skola under det senaste året. På denna 

fråga är det interna bortfallet 0 vilket innebär att samtliga respondenter svarade på frågan. I 

tabell 8 ser vi det mest förekommande orsakerna till varför de övervägt att sluta. Ekonomiska 

faktorer och påfrestande arbetsmiljö de mest förekommande bland dessa. Problem med 

rektorn eller annan överordnad inom organisationen nämndes även ett flertal gånger.   

 

Tabell 8. Vanligaste orsakerna till varför matematiklärarna överväger att byta skola 
 

Ekonomiska faktorer Påfrestande arbetsmiljö Bristfälligt ledarskap 

Sökord Lön Hög arbetsbelastning Rektor 
 

Pengar Stress Chef 
  

Otillräcklighet Ledning 
  

Överbelastning Huvudman 

Frekvens 44 45 27 

 

Matematiklärarnas huvudsakliga anledningar till att lämna yrket 

 

Det är 153 matematiklärare som har övervägt att lämna läraryrket under det senaste året. För 

denna fråga är det interna bortfallet 0 vilket innebar att samtliga respondenter svarade på 

frågan. Av dessa 153 respondenter var det dock endast 149 personer som svarat på följdfrågan 

vilket innebär att 4 respondenter hoppade över denna fritextruta. I tabell 9 kan vi se de mest 

förekommande orsakerna till att de vill lämna yrket. Detta är faktorer som stress, 

otillräcklighet, överbelastning och hög arbetsbelastning vilka samlas under kategorin 
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påfrestande arbetsmiljö. Orsaker som dessa förekommer sammanlagt 79 gånger bland svaren. 

Två andra kategorier av orsaker som matematiklärarna uttrycker sitt missnöje kring är 

ekonomiska faktorer och bristfälligt ledarskap. 

 

Tabell 9. Vanligaste orsakerna till varför matematiklärarna överväger att byta yrke 
 

Ekonomiska faktorer Påfrestande arbetsmiljö Bristfälligt ledarskap 

Sökord Lön Hög arbetsbelastning Rektor 
 

Pengar Stress Chef 
  

Otillräcklighet Ledning 
  

Överbelastning Huvudman 

Frekvens 17 79 12 

 

Som vi kan se ovan skiljer sig respondenternas anledningar till att sluta på sin arbetsplats inte 

speciellt mycket från de som ges av de som vill lämna yrket. De vanligaste orsakerna för båda 

frågorna är ekonomiska faktorer, påfrestande arbetsmiljö och bristfälligt ledarskap. Det som 

skiljer frågorna åt är hur frekventa anledningarna är. Bland de lärare som hade övervägt att 

byta skola väger kategorierna påfrestande arbetsmiljö och ekonomiska faktorer lika tungt. 

Dessa två förekommer 44 respektive 45 gånger bland svaren. Bland de lärare som övervägt att 

byta yrke är det däremot en majoritet som menar att en påfrestande arbetsmiljö är 

anledningen. Ord relaterade till denna kategori nämns 79 gånger medan ekonomiska faktorer 

bara nämns 17 gånger i svaren.  

 

Enligt vår teori ska behoven autonomi, kompetens och samhörighet tillfredsställas för att en 

anställd ska uppleva långsiktig autonom motivation samt för att skapa välmående på 

arbetsplatsen (Broeck et al, 2010; Deci & Ryan, 2000). Vi tror mot bakgrund av detta att en 

anställd som känner denna typ av autonoma motivation även vill stanna på sin arbetsplats. 

Efter att ha analyserat respondenternas egna svar på varför de vill sluta på sin arbetsplats eller 

lämna sitt yrke kan vi se att några av de mest förekommande orsakerna som matematiklärarna 

själva lyfter är yttre faktorer (lön, arbetsmiljö, dåligt ledarskap). Det tyder på att några av de 

vanligaste orsakerna som påverkar matematiklärarnas vilja att sluta är en avsaknad av faktorer 

som skapar kontrollerad motivation (jfr Deci & Ryan, 2000). Det är färre respondenter som 

nämner inre faktorer som bristande stöd från kollegorna eller en begränsad möjlighet att 

påverka arbetsuppgifterna som är faktorer som bidrar till autonom motivation (Deci & Ryan, 

2000).  

 

Vi kan dock se att delar av de grundläggande psykologiska behoven går att identifiera bland 

lärarnas svar på fritextfrågorna. Behovet av kompetens är exempelvis nära besläktat med 

kategorin påfrestande arbetsmiljö. Behovet av kompetens uppfylls delvis när den anställde 

känner sig effektiv i sin interaktion med omgivningen och upplever att man framgångsrikt kan 

genomföra sina arbetsuppgifter (Deci & Ryan, 2000; Nilsson, 2011). På så sätt kan stress, hög 

arbetsbelastning och en känsla av otillräcklighet vara ett tecken på att matematiklärarna inte 

tillfredsställer behovet av kompetens. Vidare är det möjligt att faktorerna som går in under 
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kategorin bristfälligt ledarskap påverkar matematiklärarnas autonomi. Behovet av autonomi 

kan tillfredsställas genom att man har möjlighet att självständigt bestämma över sitt arbete 

och ha påverkansmöjlighet på sina arbetsuppgifter (Broeck et al. 2010). Behovet kan också 

tillfredsställas genom att den anställde fullständigt accepterar externa krav, exempelvis 

arbetsplatsens arbetsfördelning (jfr Broeck et al, 2008). På detta vis kan rektorn, chefen eller 

ledningen påverka lärarens autonomi både genom ett ledarskap som läraren inte identifierar 

sig med eller genom allt för stor kontroll i arbetet. 

 

Det är samma tre kategorier av orsaker som tycks spela in när matematiklärarna överväger att 

byta skola som när de överväger att byta yrke och dessa kategorier är rangordnade i samma 

följd för båda frågorna. Frekvensen mellan kategorierna varierar dock mellan frågorna. För 

frågan om övervägandet att byta skola är de ekonomiska faktorerna nämnda 44 gånger och 

förekommer därmed endast en gång mindre än orsakerna under kategorin påfrestande 

arbetsmiljö. För frågan om övervägandet att byta yrke förekommer orsaker som kategoriseras 

in under påfrestande arbetsmiljö 62 gånger fler än de ekonomiska faktorerna. Ekonomiska 

faktorer är därmed en vanligare orsak till att matematiklärare funderar på att byta arbetsplats 

än vad det är för att byta yrke och påfrestande arbetsmiljö leder oftare till att matematiklärarna 

överväger att byta yrke än att byta arbetsplats. Resultatet pekar alltså på att en påfrestande 

arbetsmiljö är något som finns på fler skolor och är en avgörande aspekt för de som vill lämna 

yrket.   

 

Resultatet visar sammanfattningsvis att när lärarna själva får ange vad som orsakar deras 

tankar på att sluta på arbetsplatsen så ligger störst fokus på yttre faktorer som lön, arbetsmiljö 

och dåligt ledarskap. Det visar sig dock också att en otillfredsställelse av behovet av 

kompetens och autonomi även kan bidra till att matematiklärarna vill avsluta sin anställning. 

Ekonomiska faktorer är mer förekommande för övervägandet av att byta skola medan 

kategorin påfrestande arbetsmiljö ökar vid övervägandet att byta yrke. 

 

5.4 Sammanfattning resultat och analys 

 

I det här kapitlet har vi analyserat data från 320 matematiklärare över hela Sverige. Syftet 

med uppsatsen har varit att vinna kunskap om vad som motiverar matematiklärare till att 

stanna kvar i yrket och på den skola de arbetar på. Analysen har främst fokuserat på Deci och 

Ryans (2000) grundläggande psykologiska behov. Vi har dels undersökt hur väl de 

grundläggande psykologiska behoven tillfredsställs hos olika grupper inom stickprovet. 

Genom att beräkna hur väl de tre psykologiska behoven tillfredsställs hos respondenterna har 

vi kunnat dra slutsatser om deras autonoma motivation. Detta har därefter ställts mot 

matematiklärares tankar på att lämna sin arbetsplats eller yrket för att undersöka hur 

motivationen påverkar detta beslut. Vi har även gjort en frekvensanalys för att se vad 

respondenterna själva anser är de viktigaste orsakerna till att de vill sluta.  

 

Resultatet för första frågeställningen: finns det något samband mellan matematiklärarnas 

övervägande att byta skola och deras autonoma motivation? visar att det finns ett negativt 

medelstarkt samband mellan Deci och Ryans (2000) grundläggande psykologiska behov och 
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matematiklärarnas övervägande att byta skola. De matematiklärare som har hög autonom 

motivation har således inte övervägt att byta skola under det senaste året medan de 

matematiklärare som har låg autonom motivation med större sannolikhet har övervägt att byta 

skola. Vidare visade resultatet att det fanns ett svagt till medelstarkt negativt samband mellan 

övervägandet att byta arbetsplats och varje grundläggande psykologiskt behov separat. Inget 

av dessa samband var dock lika starkt som när de tre behoven beräknades tillsammans.  

 

Resultatet för andra frågeställningen: finns det något samband mellan matematiklärarnas 

övervägande att byta yrke och deras autonoma motivation? visar att det även finns ett 

medelstarkt negativt samband mellan Deci och Ryans (2000) grundläggande psykologiska 

behov och matematiklärarnas tankar på att byta yrke. Likt första frågeställningen visade även 

resultatet att varje behov för sig korrelerade svagt till medelstarkt med matematiklärarens 

övervägning att byta yrke men inget av behoven nådde ett lika starkt samband som de tre 

psykologiska behoven tillsammans. Någon som skiljer resultatet av frågeställning ett och två 

är att sambanden generellt sett var lite högre för frågan om att byta yrke mot vad det är vid 

frågan om att byta skola. Även om skillnaden är liten visar detta att autonom motivation i 

större utsträckning motiverar medarbetarna till att stanna i yrket än vad den motiverar 

medarbetarna till att stanna på arbetsplatsen. 

 

Resultatet för den tredje och frågeställningen: vilka är de vanligaste orsakerna till att en 

matematiklärare överväger att byta skola eller yrke? undersöker vad matematiklärarna själva 

anser påverkat dem till att överväga att byta skola eller yrke. Resultatet visar att det både är 

faktorer som framkallar kontrollerad motivation och faktorer som framkallar autonom 

motivation som spelar in. De vanligaste förekommande orsakerna för båda frågorna är 

påfrestande arbetsmiljö, ekonomiska faktorer och bristfälligt ledarskap. Ekonomiska faktorer 

tolkar vi som yttre faktorer som skapar kontrollerad motivation medan bristfälligt ledarskap 

och påfrestande arbetsmiljö tolkas som både inre och yttre faktorer vilka således förknippas 

med både kontrollerad och autonom motivation. För både frågorna är orsakerna rangordnade i 

samma ordning där påfrestande arbetsmiljö är vanligast förekommande och bristfälligt 

ledarskap är det minst förekommande bland de mest frekventa faktorerna. Hur vanligt 

förekommande de olika orsakerna är varierar dock mellan frågorna. Ekonomiska faktorer har 

till exempel högre frekvens hos de att matematiklärare som övervägt att byta arbetsplats än 

vad de är för att byta yrke. Påfrestande arbetsmiljö är däremot en överlägset mer 

förekommande anledning till att matematiklärarna övervägt att byta yrke än till att byta 

arbetsplats.  
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6. Diskussion 
 

I följande kapitel förs en diskussion om studiens resultat samt hur det ställs mot bakgrund av 

tidigare forskning. Vidare diskuteras förslag på framtida forskning inom ramen för hur man 

behåller matematiklärare i Sverige. 

 

OECD (2015) rapporterar att inre faktorer av psykosocial karaktär bidrar till att lärare väljer 

att byta yrke. Faktorer som kontroll, stress och brist på stöd från rektorn var det som orsakade 

den psykosociala ohälsan (OECD, 2015). Dessa faktorer går att likna vid SDT:s 

grundläggande psykosociala behov som skapar autonom motivation (jfr Deci & Ryan, 2000). 

Resultatet av vår studie visar att den autonoma motivationen har ett medelstarkt negativt 

samband med både matematiklärarnas övervägande att byta skola och yrke. Det tyder på att 

de inre psykologiska behoven är av betydelse för matematiklärarnas övervägande att sluta i 

yrket vilket går i linje med resultatet av OECD:s undersökning. 

 

Almquist et al. (2016) menar att kvinnliga och kommunalt anställda lärare i större 

utsträckning upplever psykosocial ohälsa i jämförelse med manliga lärare och lärare som är 

anställda på fristående skolor. Vår studie visar i motsats till Almquists et al (2016) att 

kvinnliga lärare i större grad tillfredsställer de psykiska behoven i jämförelse med det manliga 

lärare. Vad gäller huvudman på skolan ligger dock vårt resultat i linje med Almquists et al. 

(2016) studie då de kommunalt anställda i lägre grad tillfredsställer de grundläggande 

psykologiska behoven i jämförelse med anställda på fristående skolor. Almquist et al (2016) 

har vidare visat att lärare med mer erfarenhet i mindre utsträckning upplever psykosocial 

ohälsa delvis eftersom de utvecklat mer effektiva strategier för att hantera stress. När vi 

undersökte autonom motivation hos matematiklärare kunde vi dock inte identifiera något 

samband för autonom motivation mellan mer och mindre erfarna matematiklärare. Den 

autonoma motivationen varierar oregelbundet för matematiklärarna med olika lång erfarenhet 

vilket talar emot att Almquist et al (2016) studieresultat går att applicera på matematiklärarna 

i vårt stickprov.  

 

Sammantaget kan vi se att OECD:s rapport (2015) i kombination med Almquists et al. (2016) 

studie visar på att kvinnliga, unga och kommunalt anställda lärare är riskgrupper för 

karriärbyte. Vår studie visar istället att män och kommunalt anställda matematiklärare i större 

utsträckning utgör riskgrupper. Faktumet att den autonoma motivationen skiljde sig relativt 

lite mellan könen i vår studie och stickprovet nästan åtta gånger mindre än Almquist et al. 

(2016) studie kan tyda på att vårt resultat blivit ett annat om vårt stickprov varit större.   

 

Självständighet och stimulans i arbetet är något som diskuteras i vår teori och i tidigare 

forskning. George (2015) menar att dessa faktorer bör finnas för att den anställde ska vilja 

stanna kvar på sin arbetsplats. I vårt resultat såg vi ett medelstarkt negativt samband mellan de 

som övervägt att sluta och behovet autonomi. Tillsammans med vår teori kan vi därmed 

styrka George resonemang om att autonomin spelar en roll för att matematiklärarna ska stanna 

på arbetsplatsen. I konsensus med Ghosh et al. (2013) menar George även att lön är en viktig 
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aspekt för att upprätthålla motivationen hos medarbetarna. Även i vårt resultat tycks lönen 

vara viktig för respondenterna. En dålig lön är ett återkommande motiv hos de 

matematiklärare som inte vill stanna kvar på sin arbetsplats. Resultatet visar även att de 

matematiklärare som vill sluta på sin arbetsplats eller lämna yrket även har lägre autonom 

motivation. När de tre psykologiska behoven tillfredsställs blir individen autonomt motiverad 

vilket enligt Deci och Ryan (2000) är den mest långsiktiga typen av motivation. 

 

Enligt vår teori är det alltså de inre faktorerna som blir viktiga för att nå en långsiktig 

motivation och ett välmående. I vårt resultat med stöd av tidigare forskning har det dock visat 

sig att även yttre faktorer har påverkat matematiklärarna tankar på att sluta på sin arbetsplats 

och i yrket. Faktorer som ett bristfälligt ledarskap eller en påfrestande arbetsmiljö är bland de 

anledningar som ges av respondenterna. Enligt vår teori kan yttre faktorer också bidra till 

motivation. Denna typ av motivation som teorin kallar kontrollerad motivation är dock inte 

lika långsiktig som autonom motivation och kan bland annat bidra till en sämre prestation. 

Enligt Herzberg et al. (1993) är det ofta de yttre faktorerna som de anställda upplever störst 

missnöje med på sin arbetsplats. De menar dock att en förbättring av dessa ofta inte genererar 

att de anställda blir mer nöjda. Deras studie pekar istället på att det är de inre faktorerna som 

påverkar de anställdas inställning till arbetet. När våra respondenter själva fick berätta vad 

deras huvudsakliga orsaker till tankarna på att byta skola eller lämna arbetsplatsen 

var nämndes främst yttre faktorer. Om vi ska tolka detta mot bakgrund av Herzberg et al. så 

bygger inte, trots matematiklärarnas svar, lösningen för att matematiklärarna ska stanna på att 

höja deras löner eller liknande utan att förbättra deras inre behov i form av stöd från kollegor 

eller självständighet. 

 

Singh och Loncar (2010) diskuterar yrken där anställda styrs av “kall”. Forskarna menar att i 

de anställda i dessa yrken inte påverkas lika mycket av yttre faktorer om de trivs på sin 

arbetsplats och upplever att de tjänar sitt kall. Vi anser att läraryrket kan räknas till ett av de 

yrken som styrs av ett kall. Utifrån detta antagande blir det intressant att diskutera resultatet i 

frågeställning tre som analyserar frekvensen respondenternas skäl till att sluta på sin 

arbetsplats eller lämna yrket. En av de mest förekommande orsakerna hos båda grupperna 

men framförallt hos de som övervägt att lämna läraryrket är påfrestande arbetsmiljö. Om vi då 

ser på vårt stickprov som en grupp med ett kall kan vi finna en möjlig förklaring till varför 

matematiklärarna som övervägt att lämna yrket rapporterar en högre frekvens i kategorin 

påfrestande arbetsmiljö. Singh och Loncar menar alltså att en anställd med ett kall i stor 

utsträckning endast behöver trivas på sin arbetsplats för att motiveras till att stanna kvar där. I 

vårt resultat tycks matematiklärarna som har övervägt att sluta i yrket trivas sämre än de som 

enbart övervägt att sluta på arbetsplatsen. Vidare kan vi se att de lärare som övervägt sluta på 

sin arbetsplats även är den grupp som nämner en dålig lön och ett dåligt ledarskap flest 

gånger. Detta stödjer Singh och Loncars tes ytterligare eftersom den säger att om man 

fortfarande trivs på arbetsplatsen, motiveras man av sitt kall vilket gör att yttre faktorer som 

lönen och ledarskapet spelar mindre roll.   
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Ytterligare en annan skillnad har identifierats mellan frågorna om matematiklärarna tankar på 

att byta skola eller yrke. Resultatet visar att sambandet mellan autonom motivation och 

tankarna på att byta yrke är starkare än sambandet mellan autonom motivation och tankarna 

på att byta skola. Även om sambandet för att byta yrke bara är lite starkare tyder detta ändå på 

att autonom motivation i större grad behåller medarbetare i yrket än på själva arbetsplatsen. 

Sammanfattningsvis kan vi, som många forskare före oss, konstatera att yttre faktorer spelar 

en stor roll i respondenternas välmående på arbetsplatsen. Tidigare forskning diskuterar yttre 

faktorer som en källa till missnöje vilket är något som även har bekräftats av våra 

respondenter. Matematiklärarna har framförallt angett yttre faktorer när de beskriver varför de 

övervägt att byta arbetsplats. Enligt vårt resultat tycks det vara så att yttre faktorer i form av 

en bra lön och en god arbetsmiljö skapar grundförutsättningar för den anställdes välmående. 

Trots detta visar vårt resultat at även de inre motivationerna är betydelsefulla för individen. 

Hertzberg menar att det som i slutändan leder till motivation och trivsel på arbetsplatsen är de 

inre faktorerna. Detta går i linje med resultat vi har sett i vår studie. Den autonoma 

motivationen som vi strävat att utforska hos matematiklärarna bygger på psykologiska behov 

det vill säga inre faktorer. Vi har i analysen funnit samband som visar att även den autonoma 

motivationen påverkar lärarnas tillfredsställelse och vilja att stanna kvar i arbetet. Resultatet 

visar att den autonoma motivationen främst har en stor inverkan på de som vill lämna 

läraryrket. En av de mest förekommande orsakerna för de som övervägt att lämna yrket var 

påfrestande arbetsmiljö vilket kan ses som en yttre faktor men som även involverar inre 

faktorer exempelvis stress.  

 

Genom vårt resultat anser vi att yttre faktorer är en grundförutsättning för att undvika 

missnöje på arbetsplatsen. Det som dock faktiskt skapar långsiktig motivation och som i sin 

tur är det som får lärarna att stanna i yrket är de inre faktorerna. Vi kan vidare stärka detta 

genom att referera till Singh och Loncar resonemang om yrken med ett kall. De menar att 

anställda i sådana yrken kan tåla fler motgångar i form av yttre faktorer om de har en god 

arbetstillfredsställelse och känner att de tjänar sitt kall. Om vi ser läraryrket som ett yrke med 

ett kall kan vi dra en intressant parallell till Singh och Loncar. I vårt resultat rapporterar 

matematiklärarna som vill lämna yrket ett större missnöje i sitt välmående på arbetsplatsen än 

de som endast övervägt att byta arbetsplats. De som har övervägt att byta arbetsplats 

rapporterar däremot högre av andra faktorer såsom lön. Enligt Singh och Loncar kan vi alltså 

förklara detta genom att de matematiklärare som trivs sämre därmed är mer öppna för 

motgångar vilket kan få dem att vilja byta yrke. Lärarna som däremot fortfarande vill stanna 

kvar inom yrket men byta arbetsplats trivs bättre och kan därför ha större överseende med de 

motgångarna som de möter.  

 

6.1 Begränsningar och vidare forskning 

 

Som vi diskuterade i metodavsnittet har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval. Detta har 

begränsat våra möjligheter att generalisera vårt stickprov på populationen. Urvalet har gjorts 

från Facebookgrupper har även har påverkat vårt urval. Genom att rikta oss enbart till 

medlemmar på Facebook och utesluter därför de lärare som inte är medlemmar. Vi kan inte 
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heller till hundra procent försäkra oss om att det endast är matematiklärare som svarat på 

enkäten.  

 

Studiens främsta bidrag till forskningsområdet är att den gett en inblick i hur olika typer av 

motivation påverkar matematiklärare. Under litteraturgenomgången fann vi att det finns en 

hel del studier om vad som motiverar lärare och vad som bidrar till att lärare vill lämna yrket 

men mindre forskning som specifikt undersökt lärare inom olika skolämnen. Trots att 

matematik är det ämne i den svenska skolan där det råder störst brist på lärare är den tidigare 

forskningen på matematiklärare knapp. Vi ser att mer forskning bör göras på matematiklärare 

där fortsatt fokus ligger på att studera vad som motiverar dem till att stanna i yrket. Vårt 

resultat visar att yttre faktorer är grundförutsättningar för att undvika missnöje och att inre 

faktorer är det som långsiktigt motiverar matematiklärarna. Detta ser vi som en ingång att 

forska vidare på. Något som skulle vara intressant att undersöka är hur det kommer sig att 

matematiklärarna anger yttre faktorer i större utsträckning än inre faktorer när de själva får 

berätta vad som påverkar deras val att byta skola eller yrke. Eftersom lärares arbetssituation 

och ekonomiska ersättning är en debatterad fråga idag kan man fråga sig om debatten också 

påverkar lärarnas svar. Hade de ekonomiska faktorerna exempelvis nämnts i lika stor 

utsträckning om lön inte var en omdebatterad fråga? 
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1. Enkät 

 

21 frågor om de grundläggande psykologiska behoven framarbetade och använda av 

Deci, Ryan, Gagné, Leone, Usunov, och Kornazheva (2001) Ilardi, Leone, Kasser, och 

Ryan (1993) samt Kasser, Davey, och Ryan (1992) 

 

1. Jag upplever stort inflytande i hur mitt jobb utförs 

1       2             3                  4                        5 

 Stämmer inte alls                                      Stämmer helt 

 

2. Jag gillar verkligen mina arbetskollegor 

1       2             3                  4                        5 

 Stämmer inte alls                                      Stämmer helt 

 

3. Jag känner mig inte särskilt kompetent på min arbetsplats (R) 

5       4             3                  2                        1 

 Stämmer inte alls                                      Stämmer helt 

 

4. Mina arbetskollegor säger att jag är bra på det jag gör 

1       2             3                  4                        5 

 Stämmer inte alls                                      Stämmer helt 

 

5. Jag känner mig pressad i arbetet (R) 

5       4             3                  2                        1 

 Stämmer inte alls                                      Stämmer helt 

 

6. Jag kommer överens med mina arbetskollegor 

1       2             3                  4                        5 

 Stämmer inte alls                                      Stämmer helt 

 

7. Jag håller mig för mig själv på arbetsplatsen (R) 

5       4             3                  2                        1 

 Stämmer inte alls                                      Stämmer helt 

 

8. Jag är fri att uttrycka mina tankar och åsikter på jobbet 

1       2             3                  4                        5 

 Stämmer inte alls                                      Stämmer helt 

 

9. Jag anser att mina arbetskollegor är mina vänner 
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1       2             3                  4                        5 

 Stämmer inte alls                                      Stämmer helt 
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10. Jag har haft möjlighet att lära nya färdigheter på jobbet 

1       2             3                  4                        5 

 Stämmer inte alls                                      Stämmer helt 

 

11. När jag är på jobbet måste jag göra som jag blir tillsagd (R) 

5       4             3                  2                        1 

 Stämmer inte alls                                      Stämmer helt 

 

12. De flesta dagar känner jag mig nöjd med min arbetsprestation 

1       2             3                  4                        5 

 Stämmer inte alls                                      Stämmer helt 

 

13. På min arbetsplats visar mina kollegor hänsyn till mina känslor 

1       2             3                  4                        5 

 Stämmer inte alls                                      Stämmer helt 

 

14. Jag får inte visa vad jag kan på jobbet (R) 

5       4             3                  2                        1 

 Stämmer inte alls                                      Stämmer helt 

 

15. Mina kollegor bryr sig om mig 

1       2             3                  4                        5 

 Stämmer inte alls                                      Stämmer helt 

 

16. Jag har inte så många kollegor som står mig nära (R) 

5       4             3                  2                        1 

 Stämmer inte alls                                      Stämmer helt 

 

17. Jag känner att jag kan vara mig själv på jobbet 

1       2             3                  4                        5 

 Stämmer inte alls                                      Stämmer helt 

 

18. Det verkar som att mina kollegor inte gillar mig (R) 

5       4             3                  2                        1 

 Stämmer inte alls                                      Stämmer helt 

 

19. På jobbet känner jag mig ofta otillräcklig (R) 

5       4             3                  2                        1 

 Stämmer inte alls                                      Stämmer helt 

 

20. Jag har inget inflytande över mina arbetsuppgifter (20) 

5       4             3                  2                        1 

 Stämmer inte alls                                      Stämmer helt 
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21. Mina kollegor är trevliga mot mig 

1       2             3                  4                        5 

 Stämmer inte alls                                      Stämmer helt 

 

Autonomi: 1, 5(R), 8, 11(R), 13, 17, 20(R)  

Kompetens: 3(R), 4, 10, 12, 14(R), 19(R)  

Samhörighet: 2, 6, 7(R), 9, 15, 16(R), 18(R), 21 

 

22. Jag har övervägt att byta till en annan skola under det senaste året: 

1. Ja 

2. Nej 

 

23. Om ja, vad är den huvudsakliga anledningen till detta: fritext 

 

 

24. Jag har övervägt att byta yrke under det senaste året: 

1. Ja 

2. Nej 

 

25. Om ja, vad är den huvudsakliga anledningen till detta: fritext 

 

26. Jag planerar att stanna på min arbetsplats 

1. Ja 

2. Nej 

27. Om ja, vad är den huvudsakliga anledningen till detta: fritext 

 

28. Jag planerar att stanna i yrket 

1. Ja 

2. Nej 

29. Om ja, vad är den huvudsakliga anledningen till detta: fritext 
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Bakgrundsfrågor: 

 

30. Könstillhörighet    

1. Kvinna  

2. Man  

3. Annan könstillhörighet  

- fritext möjligt 

 

31. Ålder (19XX) - fritext 

 

32. Vem är huvudman på skolan där du jobbar? 

1. Fristående skola  

2. Kommunal skola   

3. Annan:  

- fritext möjlig 

 

33. Hur många lärare jobbar på skolan där du är anställd? 

1. 1-10    

2. 11-30    

3. 31-50   

4. Fler än 50  

 

34. Landskap: Rullista med landskap 

 

35. Har du tagit examen från en lärarutbildning? 

1. Ja  

2. Nej 

 

36. Antal år har du undervisat i matematik sedan examen: 

1. 0-1 år   

2. 1-3 år   

3. 3-5 år   

4. 5-10 år   

5. 10-20 år  

6. mer än 20 år 

 

37. Matematiklärare i årskurs:  

1. 1-3  

2. 4-6    

3. 7-9    

4. Gymnasiet 
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Bilaga 2. Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två Personalvetarstudenter vid Uppsala Universitet och skriver just nu vårt 

examensarbete inom ämnet pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv. Uppsatsen 

behandlar svenska matematiklärares arbetssituation och vi vänder oss till dig som undervisar i 

matematik på grundskole- eller gymnasienivå. 

 

Ditt deltagande och dina svar är mycket betydelsefulla för vår studie, varför vi hoppas att du 

vill ställa upp som respondent. Enkäten består av sammanlagt 37 frågor och tar cirka 10 

minuter att genomföra. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst välja att 

avbryta din medverkan. Dina uppgifter kommer att behandlas anonymt och enbart användas i 

anknytning till den aktuella studien. Vidare kommer dina svar analyseras tillsammans med 

andra svar och kan inte härledas tillbaka till dig. 

 

Uppsatsen kommer ventileras i juni 2017 och publiceras därefter på DIVA - portalen den som 

vill kan ta del av den. Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till 

någon av oss via mailadresserna nedan. Vi tackar för ditt deltagande i den här studien. 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

 

Ylva Fransson 

ylva.fransson.4818@student.uu.se 

 

Henrietta Dalman 

henrietta.dalman.8935@student.uu.se 

 


