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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker vad som påverkar lärares upplevda problem med 

arbetsförhållanden samt deras upplevda arbetstillfredsställelse. Tidigare forskning visar att 

faktorer som kön, ålder samt upplevt stöd från rektorn ofta är prediktorer för dessa begrepp. 

Datan är hämtad från Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) från 

2011. Utifrån dessa data utförs multipel regression samt jämförelser av medelvärden och 

andelar med hjälp av makron för att söka svar på frågeställningarna. Studien finner bland 

annat att kön, elevers socioekonomiska bakgrund och skolans betoning på akademisk 

framgång har betydelse för lärares upplevelser. 

Nyckelord: Arbetsförhållanden, arbetstillfredsställelse, lärare, klusterurval, stratifierat urval.  
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Introduktion 

Frågor angående den svenska skolan är något som berör de flesta. Vare sig det gäller elevers 

prestationer, skolans struktur eller lärares ställning har både privatpersoner och politiska 

partier ofta tydliga åsikter i frågan. Inför valen 2014 har skolfrågan kommit att bli en av de 

viktigaste (SVT, 2014).  

Lärarna är givetvis oumbärliga för skolan. Enligt studier som citeras i denna uppsats är 

svenska lärare internationellt sett både missnöjda med arbetsförhållanden samt upplever sin 

arbetstillfredsställelse som låg. Att förstå de bakomliggande anledningarna till detta är av stor 

vikt för att kunna komma till rätta med problemet.  

Denna uppsats är skriven på uppdrag av Skolverket och dess syfte och frågeställningar är 

därmed i linje med vad Skolverket vill ha svar på. Frågeställningarna har dock justerats något 

under arbetets gång.  

Uppsatsen kommer inledas med en specificering av frågeställningarna för att sedan gå över 

till en presentation av tidigare forskning rörande lärares arbetsförhållanden och 

arbetstillfredsställelse. En beskrivning av datamaterialets design och dess variabler samt 

metoder som kommer att appliceras på det kommer sedan att ges. Resultaten kommer därefter 

att presenteras kortfattat för att sedan diskuteras mer djupgående i diskussionsdelen. Under 

Appendix redovisas tabeller och figurer som ansetts vara otympliga att redovisa i den löpande 

texten. 
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1 Syfte 

Den övergripande frågeställningen i denna uppsats är  

Vad kännetecknar lärare som är nöjda respektive mindre nöjda med arbetsförhållanden och 

sitt karriärval? 

Denna frågeställning kan konkretiseras genom följande två delfrågeställningar: 

Vilka faktorer samvarierar med lärares uppfattning om arbetsförhållanden? 

Vilka faktorer samvarierar med lärares uppfattning om arbetstillfredsställelse? 

Analysen kommer att göras på data endast gällande matematiklärare i årskurs 8, men kan i 

viss mån generaliseras till lärarpopulationen i stort. I denna uppsats undersöks många faktorer 

som kan tänkas påverka uppfattning om arbetsförhållanden och arbetstillfredsställelse. 

Skolverket har efterfrågat några särskilda faktorer som kommer att undersökas i synnerhet: 

- Arbetstillfredsställelse/arbetsförhållanden 

- Lärarnas sätt att undervisa 

- Elevsammansättning på skolan rörande socioekonomisk bakgrund och 

migrationsbakgrund 

- Lärarnas utbildning 

- Lärarnas antal verksamma år 

- Skolans betoning på akademisk framgång 

Eftersom lärares uppfattning om arbetsförhållanden och arbetstillfredsställelse förväntas 

samvariera, kommer även följande frågeställningar att sökas svar på: 

Bland lärare som är relativt missnöjda med sina arbetsförhållanden, vad kännetecknar lärare 

som ändå har relativt hög arbetstillfredsställelse? 

Bland lärare som har relativt låg arbetstillfredsställelse, vad kännetecknar lärare som ändå 

är relativt nöjda med sina arbetsförhållanden? 

2 Bakgrund 

2.1 Begrepp 

En vanlig och ofta omnämnd teori om arbetstillfredsställelse kommer från Herzberg, Mausner 

och Snyderman (1959) och benämns tvåfaktorteorin. Teorin menar att arbetstillfredsställelse 

bygger på två faktorer: motivatorer (eng. motivators eller satisfiers) och hygienfaktorer (eng. 

hygiene factors). Motivatorerna definieras som faktorer som, när de är närvarande i 

människors arbetsvardag, ökar arbetstillfredsställelsen. Dock gäller inte att 

arbetstillfredsställelsen minskar när dessa faktorer saknas. För hygienfaktorerna gäller det 

omvända: när de är närvarande hos människor antas de minska deras arbetstillfredsställelse, 
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men om de saknas betyder det inte att de är nöjda med sitt arbete. Till motivatorerna hör stöd 

och uppskattning från ledningen, möjlighet till professionell och personlig utveckling i arbetet 

och andra faktorer som ökar den inre motivationen till att utföra ett bra jobb. 

Hygienfaktorerna är bland annat bra arbetsförhållanden, lön och förmåner.  

Andra teorier delar också upp begreppet arbetstillfredsställelse i flera faktorer, eller 

beståndsdelar. Bland andra kan nämnas Evans (1997), som föreslår att arbetstillfredsställelse 

(eng. job satisfaction) när det kommer till just lärare bör förstås utifrån beståndsdelarna job 

fulfilment och job comfort. En vidare teoretisk diskussion kring begreppet 

arbetstillfredsställelse kommer inte att föras här, men det kan vara bra att ha med sig att 

begrepp som ’arbetstillfredsställelse’ och även ’arbetsförhållanden’ inte är exakta begrepp 

utan måste förstås utifrån definitionen som används i respektive studie. 

2.2 Internationell forskning 
Det finns flera forskningsarbeten som medelst kvantitativa metoder undersöker faktorer som 

påverkar lärares upplevda arbetstillfredsställelse. Schneider (2003) undersöker lärare i 

Washington DC och Chicago och finner att lärarna själva upplever att bristande fysiska 

arbetsförhållanden påverkar deras möjligheter till att lära ut samt leder till ökad fysisk och 

psykisk ohälsa. Kim och Loadman (1994) visar genom multipel regression på ett datamaterial 

av över 2000 lärare att både motivatorer som professionell autonomi och möjligheter till 

samarbete lärare emellan samt hygienfaktorer som lön och arbetsförhållanden påverkade 

arbetstillfredsställelsen.  

Flera forskningsstudier finner att lärares kön påverkar den upplevda arbetstillfredsställelsen 

och problem med arbetsförhållanden. Liu och Ramsey (2008) visar att kvinnor upplever något 

högre problem med arbetsförhållanden, vilket de använder som faktor för upplevd 

arbetstillfredsställelse. Klassen och Chiu (2010) finner att kvinnliga lärare upplever mer stress 

i arbetet än deras manliga motsvarighet och kopplar även samman stress med upplevd 

arbetstillfredsställelse. Ma och MacMillan (1999) och Bogler (2002) ger dock en annan bild. 

De visar att kvinnliga lärare är mer nöjda med sin arbetsroll än vad män är, men gör dock 

ingen analys över hur kön påverkar upplevda arbetsförhållanden. Dessa studier är analyser i 

en nordamerikansk och i Boglers fall israelisk miljö, men kan ändå sägas vara applicerbara på 

svenska förhållanden på grund av likheter i klassrums- och organisationsstruktur. 

Hur lärares ålder påverkar arbetstillfredsställelse har i flera studier undersökts och resultaten 

är tvetydiga. Culver et al (1990) finner att äldre lärare i vissa fall har lägre 
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arbetstillfredsställelse, men att resultaten beror på etnicitet. Feistritzer (1986) visar att nyare 

lärare är mer nöjda än lärare som arbetat längre medan Srivastava (1982) finner det omvända.  

Många studier visar även att rektorers roll på skolan har betydelse för lärares upplevda 

arbetstillfredsställelse. Bogler (2002) och Griffith (2003) visar med diskriminantanalys 

respektive strukturella ekvationsmodeller att lärare som uppfattar rektorer som delaktiga i 

lärarens arbete och som tror på lärarens förmåga är mer nöjda med sitt arbete. Liknande 

resultat går att finna i flertalet andra studier (Shann, 1998; David och Wilson, 2000; 

Anderman et al, 1991). 

2.3 Svensk forskning 
För att få en överblick över svenska lärares arbetstillfredsställelse finner man mest matnyttigt 

bland offentliga utredningar och myndigheters rapporter. TALIS är en undersökning av lärare 

som OECD utför var fjärde år och där alla dess medlemsländer deltar. Sverige är med andra 

ord med i undersökningen, men något resultat för endast svenska lärare finns inte att tillgå. 

Studien visar att arbetstillfredsställelse bland annat samvarierar med samarbete mellan 

kollegor, möjlighet till professionell utveckling samt användande av olika 

undervisningsmetoder (Skolverket, 2008). 

Arbetslivsinstitutet gav under sin verksamhetsperiod regelbundet ut en rapport under titeln 

Arbetsliv och Hälsa. Den senaste är från 2004 och i den målar Månsson och Persson upp en 

oroande bild över svenska lärares arbetsförhållanden (Månsson och Persson, 2004). Jämfört 

med genomsnittet för samtliga sysselsatta i Sverige upplever både manliga och kvinnliga 

grund- och gymnasielärare större problem vad gäller bland annat höga krav, liten 

egenkontroll, bristande socialt stöd, sömnsvårigheter samt möjlighet att få tiden att räcka till 

för återhämtning. Majoriteten ansåg sig arbeta mer än ordinarie arbetstid, och var tredje lärare 

kände bristande stöd från rektor. Arbetstiden för många lärare överskrider den utsatta och 

enligt en undersökning i Lärarnas Tidning som författarna refererar till, upplevde 30 procent 

av lärarna att de hade svårt att hinna med sina arbetsuppgifter på utsatt tid. Liten möjlighet till 

samarbeten kollegor emellan samt bristande arbetsförhållanden vad gäller fysisk miljö anges 

som problem. Författarna kopplar samman dessa faktorer med den rad av förändringar som 

skedde under 90-talet, där de framförallt nämner kommunaliseringen, skolans förändrade 

arbetsorganisation samt nya styrdokument. De menar med andra ord att lärarnas 

arbetstillfredsställelse och arbetsmiljörelaterade problem följer en negativ trend. 
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Om trenden sedan 2004 fortsatt är negativ eller ej är svårt att svara på, men klart är att Sverige 

idag även i ett internationellt perspektiv generellt har lärare med låg arbetstillfredsställelse. 

Detta visar den deskriptiva statistiken från Trends in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS) 2011, vars data denna uppsats bygger på. 31 % av svenska elever har 

matematiklärare som är nöjda med sitt arbete. Endast fyra länder i TIMSS har en lägre andel 

elever med matematiklärare som är nöjda med sitt arbete (denna indelning i kategorin ’Nöjda 

lärare’ bygger på de index som kommer att beskrivas i nedan i dataavsnittet). Motsvarande 

andel för naturvetenskapslärare är 24 %. Vad gäller elever med lärare som ser problem med 

arbetsförhållanden ligger Sverige även där långt ner på listan i TIMSS bland både 

matematiklärare och naturvetenskapslärare (TIMSS, 2011a, 2011b). 

Lärares upplevda arbetsförhållanden och arbetstillfredsställelse har i flera studier visat sig 

påverka deras vilja att stanna kvar i yrket (Chapman et al., 1984; Hall et al., 1992). Att förstå 

vad som ger upphov till lärares upplevda arbetsförhållanden och (i förlängningen) 

arbetstillfredsställelse kan alltså vara av stor vikt för att, inte bara uppnå självändamålet att ha 

nöjda lärare, utan även för att i slutändan ha några lärare över huvud taget. 

3 Data 

Denna uppsats bygger all sin analys på data från Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS) från 2011. Studien återkommer var fjärde år och utfördes första 

gången 1995. TIMSS har som främsta syfte att testa kunskaper i matematik och 

naturvetenskap hos elever i fjärde och åttonde klass, men den undersöker även 

bakgrundsfaktorer hos dessa elevers lärare, deras skolor samt hos eleverna själva. De flesta 

variablerna i datan är alltså hämtade från enkätsvar skrivna av elever, lärare eller rektorer på 

skolan. Utöver dessa variabler finns även bland annat genererade index, viktningsvariabler, 

stratifieringsvariabler samt identifikationsvariabler. Givet frågeställningarna kommer denna 

uppsats främst att analysera lärarnas bakgrundsfaktorer, samt de faktorer som rör skolorna 

som lärarna arbetar på. Lärarna i TIMSS är antingen naturvetenskapslärare eller 

matematiklärare och denna uppsats kommer endast att analysera faktorer hos 

matematiklärarna i årskurs 8. Detta för att det inte förväntas finnas någon skillnad i orsaker 

till upplevda problem med arbetsförhållanden eller arbetstillfredställelse beroende på vilket 

ämne lärarna undervisar i eller vilken årskurs eleverna går i. En analys av alla fyra 

lärargrupperna skulle dessutom kräva fyra separata analyser, vilket skulle kräva mer tid än 

inom ramen för denna uppsats tidsåtgång. 
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3.1 Urvalsdesign 
Vid statistisk analys måste hänsyn alltid tas till datans struktur. När det gäller TIMSS är 

urvalsdesignen något komplicerad. För det första gör det faktum att undersökningen i första 

hand gäller elever och deras resultat att alla resultat rörande lärare måste tolkas utifrån 

egenskaper hos eleverna. Det är nämligen eleverna som är urvalsenheterna, inte lärarna.  

För det andra gäller att urvalet är ett stratifierat tvåstegs klusterurval. I det första urvalssteget 

väljs skolor ut med en sannolikhet proportionerlig mot dess storlek. Dessutom väljs skolor 

utifrån vissa stratifieringsvariabler, vilka varierar mellan länder. I det andra urvalssteget väljs 

sedan en eller flera klasser i den efterfrågade årskursen, varefter alla elever i denna klass 

sedan deltar i TIMSS (TIMSS, 2011c). Denna särskilda urvalsdesign hos TIMSS kräver vissa 

åtgärder vid all statistisk inferens som görs utifrån dessa data. Denna uppsats kommer inte att 

ge någon utförlig beskrivning av dessa åtgärder, främst på grund av att all estimering av 

modeller och parametrar görs med hjälp av de makron som finns tillgängliga hos TIMSS. 

Dessa makron försäkrar att både punktskattningar och medelfel är beräknade med hänsyn 

tagen till just den komplicerade urvalsdesignen. 

3.2 Deskriptiv statistik för analysvariabler 
Arbets- 

tillfredsställelse 

Hur väl instämmer du i följande? a) Jag är tillfreds med mitt yrke som lärare, 

b)Jag är nöjd med att arbeta som lärare på den här skolan, c) Jag var mer 

entusiastisk när jag började undervisa än vad jag är nu, d) Jag utför ett viktigt 

arbete som lärare, e) Jag planerar att fortsätta som lärare så länge jag kan, f) 

Jag är frustrerad som lärare 

Instämmer helt och hållet – Instämmer – Instämmer inte – Instämmer inte alls 

Arbets- 

förhållanden 

Hur allvarligt är vart och ett av följande problem på din nuvarande skola? a) 

Skolbyggnaden behöver omfattande reparationer, b) Det är trångt/överfullt i 

klassrummen, c) Lärarna har för många undervisningstimmar, d) Lärarna har 

inte lämpliga arbetsutrymmen (t.ex. för lektionsförberedelser, samarbete 

eller möten med elever), e) Lärarna har inte tillräckligt med läromedel och 

förbrukningsmedel 

Inget problem – Mindre problem – Måttligt problem – Allvarligt problem 

Tabell 3.1 Enkätfrågorna som ligger till grund för indexen arbetstillfredsställelse och arbetsförhållanden 

Utifrån frågeställningarna för denna uppsats är de huvudsakliga undersökningsvariablerna de 

som rör lärarnas upplevda arbetsförhållanden och arbetstillfredsställelse. Enkäterna som 

lärarna besvarat innehåller fem variabler rörande arbetsförhållanden och sex variabler rörande 

arbetstillfredsställelse. Lärarna har i fallet med arbetsförhållanden fått ta ställning till hur 

allvarliga de upplever att vissa problem är på deras skola. En beskrivning av dessa enkätfrågor 
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ges i Tabell 3.1. Även enkätfrågorna som rör arbetstillfredsställelse beskrivs i denna tabell. 

Utifrån dessa uppsättningar av kategorivariabler har två index skapats genom Item Response 

Theory (IRT). Denna metod bygger på en statistisk modell som relaterar sannolikheten för att 

en lärare kommer att välja ett visst svar på en enkätfråga till en plats på det underliggande 

begreppet, i dessa fall lärares arbetstillfredsställelse och upplevda arbetsförhållanden (TIMSS, 

2011d). En vidare förklaring av denna modell kommer inte att ges här, men vad som senare 

kommer att bli relevant är att värden på indexen är kopplade till vissa ”råpoäng” som kan ses 

som enkla additiva index utifrån enkätfrågorna som ligger till grund för IRT-indexen. Andra 

variabler i materialet är även de skapade genom IRT och kommer att redovisas nedan. Figur 

8.1 och 8.2 i Appendix visar histogram för indexen rörande arbetsförhållanden och 

arbetsvillkor. 

Nedan följer en redovisning av de variabler som kommer att användas som prediktorer i 

regressionsmodellerna. Variablerna används i analysen av någon av följande anledningar: 

 Skolverket har uttryckligen nämnt variabeln som exempel på prediktor att undersöka 

 Tidigare forskning har visat att variabeln har påverkan på någon av de beroende 

variablerna 

 En preliminär analys av datamaterialet har visat på potentiellt samband mellan 

variabeln i fråga och den aktuella beroende variabeln 

På grund av den komplicerade urvalsdesignen skulle en redovisning av fördelning i 

stickprovet inte ge en rättvisande bild över fördelningen i Sverige i stort. Därför redovisas alla 

variabler med viktade observationer. På grund av att eleverna är urvalsenheterna måste den 

deskriptiva statistiken tolkas som ”egenskaper” hos eleverna. 

3.2.1 Lärarnas bakgrund 

Som variabler för att mäta lärarnas bakgrund kommer deras kön, ålder och antal verksamma 

år att användas. Tabell 8.2 i Appendix visar fördelningen av eleverna med kvinnliga 

respektive manliga lärare. I TIMSS är ålder en variabel mätt på ordinalskala med sex 

kategorier. Då en jämförelse mellan alla dessa grupper inte är teoretiskt relevant har istället en 

binär variabel skapats där lärare som är 50 år eller äldre har getts värdet 1 och lärare som är 

yngre än 50 år har givits värdet 0. Denna uppdelning motiveras dels av att åstadkomma 

gruppstorlekar som är så stora som möjligt. Dessutom för Månsson och Persson (2004) ett 

resonemang kring att äldre lärare som varit vana vid en särskild struktur i skolan och 

undervisningen kan uppleva de många förändringar som gjorts kring skolans organisation som 
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mer påfrestande än de yngre. För att ha upplevt alla dessa förändringar från 90-talet och fram 

till åren kring 2010 då dessa data är ifrån bör de därmed vara 50 år eller mer. Tidigare 

forskning visar också att ålder i vissa fall påverkar upplevd arbetstillfredsställelse. Äldre 

lärare behöver nödvändigtvis inte ha varit verksamma längre, men Tabell 8.7 visar på stor 

korrelation mellan ålder och antal verksamma år. Tabell 8.2 i Appendix visar fördelningen 

över elever med lärare över respektive under 50 år. Variabeln för antal verksamma år är 

kontinuerlig. Histogram för denna visas i Figur 8.9 i Appendix. 

3.2.2 Lärarnas utbildning 

Tre variabler har valts som beskrivning av lärares utbildning: lärares högst avslutade 

utbildning, om lärare har lärarexamen eller ej samt hur mycket matematik lärarna läst på 

högskola/universitet.  

En binär variabel där universitets- eller högskoleutbildning eller högre har getts värde 1 har 

skapats utifrån en ordinal variabel där alla utbildningsnivåer finns representerade. I TIMSS 

finns även en ordinal kategorivariabel som mäter hur många terminer matematik lärarna har 

läst på högskola/universitet. Utifrån denna är en binär variabel skapad där lärare som läst tre 

terminer eller mer getts värdet 1 medan lärare som läst två terminer eller mindre getts värdet 

0. Fördelningen över dessa variabler samt den gällande lärarexamen visas i Tabell 8.2 i 

Appendix. 

3.2.3 Skolans bakgrund 

Elevsammansättningen på skolan rörande migrations- och socioekonomisk bakgrund kommer 

att undersökas i denna uppsats. Två binära variabler har skapats utifrån variabler med 

kategorier som mäter andelen av skolans elever som kommer från hem med ekonomiskt 

gynnsamma förhållanden samt andelen av skolans elever med svenska som modersmål. 

Uppdelningen av dessa redovisas i Tabell 8.2 i Appendix. Även om dessa variabler gäller 

elever på skolan och att variabler som mäter andelar i klassen hade varit en rimligare 

prediktor av lärares upplevelser behöver inte detta vara ett problem. På högstadiet är klasserna 

inte en lika tydlig indelning efter samhällsgrupper som olika program på gymnasiet ofta är. 

Andelarna av elever med avseende på migrations- och socioekonomisk bakgrund på skolan 

kan alltså sägas ge en rättvisande bild över hur fördelningen ser ut i varje klass.  

3.2.4 Lärarnas undervisning 

Ett sätt att beskriva hur lärare undervisar är genom det index som i TIMSS kallas ’Instructions 

to engage students’. Detta är genom IRT skapat utifrån de enkätfrågor som beskrivs i Tabell 

8.1 i Appendix. Indexet kan alltså ses som en beskrivning av hur lärarna interagerar med 



12 

 

eleverna. Ett högt värde på denna skala innebär att lärarna har ett högre socialt samspel med 

eleverna och oftare skapar en uppmuntrande miljö för eleverna. Även indexet ’Collaborate to 

improve teaching’ är skapat genom IRT och dess underliggande enkätfrågor redovisas i 

Tabell 8.1 i Appendix. Lärare som i högre grad samverkar med andra lärare på skolan har ett 

högre värde på denna variabel. Histogram för dessa två index visas i Figur 8.5 och 8.6 i 

Appendix. Lärares självförtroende kommer också att användas i analysen och ett IRT-index 

för denna faktor är skapat utifrån de enkätfrågor som visas i Figur 8.8 i Appendix. 

3.2.5 Rektorns stöd 

Lärarna har fått ta ställning till hur stort stöd och intresse för deras arbetsinsats de upplever 

från sin rektor. En binär variabel är skapad utifrån denna ordinala variabel. Den binära 

variabeln har getts värdet 1 för lärare som upplever stort eller mycket stort stöd från sin 

rektor. Fördelningen av denna variabel redovisas i Tabell 8.2 i Appendix. 

3.2.6 Skolans betoning på akademisk framgång 

Två genom IRT skapade index som i TIMSS benämns ’School emphasis on academic 

success’ finns tillgängliga. Ett av dessa är skapat utifrån lärarenkäten där lärarna har fått ta 

ställning till frågorna som beskrivs i Tabell 8.1 i Appendix. Det andra är skapat utifrån 

skolenkäten, där rektorn har fått ta ställning till frågorna som beskrivs i Tabell 8.1. Histogram 

för dessa två variabler redovisas i Figur 8.3 och 8.4 i Appendix. 

3.2.7 Upplevd säkerhet i skolan 

Ett IRT-index är skapat utifrån enkätfrågorna som beskrivs i Tabell 8.1 i Appendix. 

Histogram för detta index redovisas i Figur 8.7. 

3.3 Bortfall 
Ett vanligt sätt att i surveyanalys ta hänsyn till bortfall i form av ickedeltagande är att skapa 

vikter som inte bara tar hänsyn till olika sannolikheter att komma med i undersökningen, utan 

även tar hänsyn till just ickedeltagande (TIMSS, 2011d). I detta fall kan ickedeltagande röra 

sig om skolor, klasser, lärare eller elever som valt att inte delta i undersökningen av olika 

anledningar. De sammanlagda vikterna som används i denna uppsats är tillgängliga i TIMSS 

och är just en sådan sammanslagning av vikter gällande olika urvalssannolikheter och vikter 

gällande ickedeltagande (TIMSS, 2011d). 

En annan sorts bortfall är då frågor i enkäten helt enkelt inte har kommit med i datan. För 

Sveriges del i TIMSS verkar problem med denna typ av bortfall särskilt alarmerande. En 

genomgång av variablerna från lärarenkäten visar att det för Sveriges del alltid rör sig om ett 
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bortfall på minst 16 %. Studerar man rådatan ser man att det rör sig om många observationer 

där det inte finns några svar på någon av enkätvariablerna för lärarna. Användarmanualen för 

TIMSS (TIMSS, 2011f) låter visa att det rör sig om värden som inte är administrerade (Not 

Administred) av någon anledning. Det verkar vara så att vissa respondenter helt enkelt inte 

fått tillgång till enkäten. Eftersom alla variabler saknas för dessa respondenter är imputation 

ingen möjlig lösning på detta problem. Istället återstår endast att all statistisk analys som görs 

på materialet raderar dessa saknade värden. 

Vad de saknade värdena beror på har stor betydelse för statistisk analys på materialet. Om 

dessa respondenter inte fått tillgång till enkäten på grund av någon eller några variabler som 

finns tillgängliga i materialet, med andra ord, om datan är not missing at random, och dessa 

värden sedan raderas från analysen, uppstår systematiska fel vid alla skattningar av 

populationsparametrar. Det enda som går att göra i detta fall är att anta att datan istället är 

missing completely at random, MCAR (Heeringa et al, 2010 s.339), det vill säga att vissa 

lärare helt slumpmässigt inte fått tillgång till enkäten. Om detta är ett rimligt antagande eller 

ej lämnas till diskussionsdelen i denna uppsats. 

Ett visst bortfall kan också förekomma bland enskilda observationers värden på vissa 

variabler som används i regressionen. Bortfallets storlek kommer därför variera beroende på 

modell. Detta bortfall kommer även det antas vara MCAR och kommer att diskuteras mer 

under diskussionsdelen. 

4 Metod 

Denna uppsats använder sig av statistiskprogrammet SAS 9.3 för all deskriptiv analys. För 

estimering av regressionsmodeller och jämförelser av medelvärden används makron från 

TIMSS som inkluderas i SAS. Signifikansnivån 5 % kommer att användas i alla statistiska 

test. 

4.1 Multipel regression 
Till att börja med kommer metoden för följande frågeställningar att redovisas. 

Vilka faktorer samvarierar med lärares uppfattning om arbetsförhållanden? 

Vilka faktorer samvarierar med lärares uppfattning om arbetstillfredsställelse? 

I det tillgängliga datamaterialet finns index för lärares arbetstillfredsställelse och upplevda 

problem med arbetsförhållanden. Dessa är som beskrivet i dataavsnittet i denna uppsats 
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skapade genom IRT och bör i princip betraktas som ett ordinalt index. Heeringa et al. (2010 

s.204) skriver dock att en variabel kan betraktas som approximativt kontinuerlig och då 

användas som beroende variabel i multipel regression om den uppfyller följande villkor: antal 

observationer n är stort, mätskalan är åtminstone på ordinalskalenivå, antal kategorier är 

åtminstone fem samt fördelningen av variabeln är inte skev och idealt approximativt normal i 

dess utseende. Figur 8.1 och 8.2 visar histogram för de båda beroende variablerna. Först kan 

sägas att kraven på stort stickprov, tillräcklig mätskala samt fler än fem kategorier är 

uppfyllda. Däremot syns vissa tendenser till skevhet gällande både arbetsförhållanden och 

arbetstillfredsställelse. Denna skevhet kan dock inte anses vara tillräckligt problematisk för att 

variablerna ska kunna sägas vara approximativt kontinuerliga och kommer därför att betraktas 

som det under denna uppsats. 

De variabler som kommer att undersökas för samvariation med upplevda arbetsförhållanden 

och arbetstillfredsställelse är i vissa fall kvalitativa och i vissa fall variabler som liksom de 

beroende variablerna är skapade utifrån IRT. Liksom för arbetstillfredsställelse och problem 

med arbetsförhållanden är de första kraven för approximativ kontinuitet uppfyllda. Dock 

gäller att flera av dessa variabler har en något skev fördelning (se Figurer 8.3-9), särskilt de 

som mäter lärares benägenhet att samarbeta samt engagera elever. Trots denna skevhet 

kommer alla dessa variabler att betraktas som approximativt kontinuerliga och därför 

inkluderas i modellerna som de är. Ett eventuellt problematiserande av detta kan bli 

nödvändigt beroende på resultaten av regressionerna.  

Utifrån denna diskussion är det alltså rimligt att frågeställningarna kommer att kunna 

undersökas genom två separata multipla regressioner där indexen för arbetstillfredsställelse 

och upplevda arbetsförhållanden är de respektive beroende variablerna och potentiellt 

samvarierande variabler är oberoende. Makron som används för estimering av modeller 

använder generalized least squares (GLS)
1
. GLS tar hänsyn till olika varians i datans kluster 

samt om det finns autokorrelation närvarande i den estimerade modellen. Det senare kommer, 

som beskrivs nedan, inte att vara ett problem i detta fall, men det är rimligt att anta att de olika 

klustren har olika varians. I princip innebär GLS att ordinary least squares (OLS) används för 

att estimera parametrar för transformerade variabler som lever upp till förutsättningen om 

homoskedasticitet (Gujarati et al, 2009 s.371).  

                                                           
1
 Detta är dock inte helt givet. Ingen förklaring av makrons estimeringsmetod går att finna i datamaterialet eller 

på TIMSS hemsida, men på grund av urvalsdesignen får detta helt enkelt antas (Gujarati). 
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De modeller som ska estimeras är 

   
     

     
     

     
     

       
     

    
  

   
     

     
     

     
     

       
     

    
  

Där   
  är lärares upplevda problem med arbetsförhållanden och   

  är lärares upplevda 

arbetstillfredsställelse
2
.  

Som nämnts tidigare kommer dessa modeller att estimeras med hjälp av ett makro som 

medföljer datamaterialet TIMSS och som tar hänsyn till den komplicerade urvalsdesignen. De 

skattade regressionsparametrarna  ̂ 
  är viktade och dess standardfel är beräknade med 

jackknife-metoden. Jackknifing innebär att standardfelen räknas ut genom att upprepade 

stickprov tas från det redan befintliga stickprovet (Heeringa et al, 2010 s.75). Metoden liknar 

bootstrapping, vilken enligt Gujarati et al (2009 s.510) inte kräver normalfördelade residualer 

för att inferens ska kunna dras utifrån skattningarna. Signifikanstest av de estimerade 

parametrarna kommer att göras manuellt genom att med skattningarna och dess standardfel 

beräkna ett t-värde enligt följande: 

  
 ̂ 

 

    ̂ 
  

 

Eftersom stickprovet är förhållandevis stort kommer t-fördelningen att approximeras med Z-

fördelningen och utifrån signifikansnivån 5 % samt att testet är dubbelsidigt kommer 1,96 att 

användas som kritiskt värde. Om t-värdet för en variabels skattade parameter överstiger 1,96 

kommer den alltså betraktas som signifikant. I denna uppsats är syftet inte att tolka de 

skattade parametrarna numeriskt. Eftersom de beroende variablerna är kontinuerliga index 

vars respektive skala är godtycklig blir en tolkning av de skattade parametrarna irrelevant. 

Istället kommer fokus att ligga på att undersöka om ett samband finns överhuvudtaget samt 

vilka samband som verkar tydligare än andra. 

Utöver estimerade parametrar och dess standardfel förser makron en med passningsmåttet R
2
 

för modellen. Detta kommer att användas för att utvärdera modellernas förklaringsgrad och 

kan tolkas som hur stor andel av variationen i den beroende variabeln som förklaras av de 

oberoende variablerna (Gujarati et al, 2009 s.76).  

                                                           
2
 Asterisker används enligt Gujaratis notation för att tydliggöra att modellen är skattad genom GLS. 
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Idealet utifrån statistisk synvinkel är att en eller flera modeller specificeras utifrån 

bakomliggande teori innan analysen utförs och att dessa estimerade modeller sedan testas och 

jämförs. När det gäller regression på sociala och psykologiska faktorer måste förfarandet dock 

vara ett annat. Även om all vetenskaplig forskning bör vara teoridriven kan samband finnas i 

datan som bryter mot rådande teorier. Gujarati et al (2009 s.476) för en diskussion om 

teoridriven kontra datadriven forskning och sammanfattar att en kombination av dessa oftast 

är optimal. Heeringa et al (2010 s.211) diskuterar olika förfaringssätt i ett modellbygge och 

refererar till Hosmer et al (2000) när de presenterar följande metod i punktform (utifrån 

relevans utvalda delar): 

 Genomför bivariat analys såsom korrelationsanalys och jämförelser av medelvärden 

där man får en överblick över möjliga kandidater till oberoende variabler i 

regressionsmodellen. 

 Inkludera variabler som får stöd i teori.  

 Estimera en preliminär modell och testa koefficienterna för signifikans. 

 Undersök de oberoende variablerna och residualerna för att upptäcka eventuella 

felspecificeringar av modellen. 

Denna metod går i linje med Gujaratis diskussion om en kombination av datadriven och 

teoridriven metod. I denna uppsats kommer en sådan kombination att användas. Samband 

kommer att sökas bland variabler som har stöd i teori och empiri och som beskrivits i 

bakgrundsavsnittet och hos de variabler som efterfrågas av Skolverket samt bland variabler 

som en preliminär bivariat analys visat kan vara prediktorer i regressionsmodellerna. 

4.1.1 Förutsättningar för multipel regression 

Förutsättningarna för multipel regression med estimering av populationsparametrar genom 

GLS är flera. De som redovisas nedan är förutsättningar för estimering genom OLS (Gujarati 

et al, 2009 s.62-68), men eftersom GLS i princip innebär OLS-estimering av transformerade 

variabler är förutsättningarna desamma. Eftersom nästan alla test av förutsättningar kräver att 

den uppskattade modellens residualer är uträknade, testas dessa förutsättningar efter att 

analysen är utförd. Makron som används för regressionen ger ingen analys av residualerna, 

utan dessa måste räknas ut med hjälp av predikterade och faktiska värden på de beroende 

variablerna.  Eftersom denna uppsats, återigen, skattar modeller med sociala och psykologiska 

faktorer kommer förutsättningarna för multipel regression inte att testas formellt utan genom 

att studera deskriptiv statistik för residualerna. Tydliga avvikelser från förutsättningarna 
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kommer dock självklart fortfarande att tas på allvar och diskuteras. Nedan listas 

förutsättningarna en efter en och är sedan i den ordning de kommer att undersökas för 

rimlighet. 

1. Regressionen är linjär i parametrarna. 

Denna förutsättning är i praktiken från början uppfylld eftersom modellerna som ska estimeras 

har parametrar som är linjära. 

2. Värdena på de oberoende variablerna är fixa, eller värdena är oberoende av 

feltermen   . 

Eftersom vissa av de oberoende variablerna inte kan anses vara fixa i en studie som TIMSS 

som mäter sociala och psykologiska faktorer, kommer denna studie att förutsätta oberoende 

mellan feltermen och de oberoende variablerna. Detta kommer att testas genom att studera 

korrelationer mellan residualerna och de oberoende variablerna. 

3. Väntevärdet av feltermen    givet    är 0. 

Denna förutsättning kommer att testas genom att studera histogram och deskriptiv statistik för 

residualerna för att se om medelvärdet av dessa är skilt från 0 

4. Variansen av feltermen    är konstant (homoskedasticitet). 

Spridningsdiagram av predikterade värden och residualerna kommer att visa på 

potentiella problem med heteroskedasticitet. Detta är dock inte att vänta med tanke på 

att GLS tar hänsyn till eventuell heteroskedasticitet. 

5. Ingen autokorrelation existerar mellan alla   . 

Eftersom denna uppsats bygger på surveydata och tid inte är en aktuell variabel är denna 

förutsättning i princip ekvivalent med att stickprovet är taget slumpmässigt. Gujarati et al 

(2009 s.412) nämner spatial autokorrelation som möjligt problem då data är taget vid ett 

tillfälle, i kontrast till tidsserier då autokorrelation är vanligare förekommande. Spatial 

autokorrelation kräver dock att variabeln som residualerna ska undersökas för samvariation 

med ordnas utifrån en logisk följd, vilken inte går att finna i detta material. Förutsättningen 

kan alltså redan här sägas vara uppfylld. 

6. Antal observationer n måste vara större än antalet estimerade parametrar. 

Stickprovet är, räknat i antal elever, 5573 medan antalet estimerade parametrar inte kommer 

att överstiga 20. Förutsättningen är därmed uppfylld. 

7. Variansen av de oberoende variablerna är ändlig och positiv och det får inte finnas 

några uteliggare. 

Deskriptiv statistik för oberoende variabler kommer att redovisas efter att modellerna är 

skattade. 
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8. Ingen exakt multikollinearitet är närvarande.  

Olika metoder för att upptäcka multikollinearitet är möjliga. I denna uppsats kommer parvisa 

korrelationskoefficienter mellan de oberoende variablerna att studeras. 

9. Modellen är korrekt specificerad. 

Att modellen är korrekt specificerad kan till exempel innebära att variabler som är prediktorer 

för de beroende variablerna ska inkluderas i modellen. Det kan också innebära att variabler 

som finns med i modellen egentligen inte borde vara där, utifrån teori eller statistisk 

signifikans (Gujarati et al, 2009 s.470). När det kommer till kombinationen av datadriven och 

teoridriven analys av sociala och psykologiska faktorer kan denna förutsättning dock ruckas 

på en aning. Denna uppsats kommer att skatta flera modeller och vissa av dem kommer 

förmodligen att innehålla överflödiga variabler. Vissa kommer att sakna relevanta variabler. 

Samband kommer istället att utläsas i generella termer genom jämförande av flera modeller. 

4.2 Jämförelser av medelvärden och andelar 
Nu redovisas metoden för följande frågeställningar: 

Bland lärare som är relativt missnöjda med sina arbetsförhållanden, vad kännetecknar lärare 

som ändå har relativt hög arbetstillfredsställelse? 

Bland lärare som har relativt låg arbetstillfredsställelse, vad kännetecknar lärare som ändå 

är relativt nöjda med sina arbetsförhållanden? 

För denna analys kommer materialet att delas upp i fyra undergrupper, vilka beskrivs i Tabell 

4.1. 

 Arbetstillfredsställelse 

Arbetsförhållanden Låg Hög 

Missnöjda A B 

Nöjda C D 

Tabell 4.1 Indelning av stickprovet i fyra undergrupper 

Uppdelningen sker utifrån de kontinuerliga index som beskrivs i dataavsnittet. För att 

bestämma var gränsdragningen ska ske mellan ’Relativt nöjda’ och ’Relativt missnöjda’ tas 

framförallt två faktorer i beaktning. Dels bör uppdelningen vara teoretiskt rimlig. Grupperna 

ska alltså innehålla lärare som faktiskt kan sägas vara nöjda respektive missnöjda. Dessutom 

måste hänsyn tas till datan i sig. För att utföra en jämförelse av medelvärden och andelar av 

andra variabler bör grupperna vara tillräckligt stora för att inferens ska kunna utföras utifrån 

stickprovet. Antalet lärare i materialet är 405 och med hänsyn taget till det bortfall som 

beskrivits i datadelen kan för små grupper bli ett problem. Visserligen är det eleverna som är 
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urvalsenheterna, men en viss lärares elever har samma värden för alla variabler som utgår från 

lärarenkäterna, så att utgå från antalet lärare i grupperna är en rimligare utgångspunkt.  

Utifrån dessa kriterier har gränsdragningen mellan elever som har lärare som är nöjda 

respektive missnöjda med sina arbetsförhållanden gjorts enligt följande: Eftersom skalorna 

som mäter upplevda arbetsförhållanden och arbetstillfredsställelse kan, något förenklat, ses 

som ett additivt index och därför kopplas till ett ”råpoäng” för de bakomliggande 

enkätfrågorna kan indelningen beskrivas utifrån hur lärarna har svarat på dessa frågor. De 

lärare som har placerats i gruppen ’Nöjda med arbetsförhållanden’ har svarat som värst 

’Mindre problem’ på tre av frågorna och ’Måttligt problem’ på två av frågorna, eller 

motsvarande. De lärare som har placerats i gruppen ’Nöjda med arbetstillfredsställelse’ har 

svarat ’Instämmer helt och hållet’ på minst en av frågorna rörande arbetstillfredsställelse, eller 

motsvarande
3
. 

En jämförelse av olika variablers medelvärden eller andelar kommer sedan att göras mellan 

dessa grupper. Utifrån frågeställningen kommer medelvärden alltså jämföras mellan grupp A 

och B samt mellan grupp A och C. Även här räknas medelvärden och medelfel ut med hjälp 

av ett makro som tar hänsyn till urvalsdesignen. I jämförelse med regressionsanalysen 

kommer denna analys i högre grad vara datadriven. Samband kommer att sökas där en 

preliminär bivariat analys visat på möjliga samband och de resultat som kommer att redovisas 

är enbart de som i jämförelserna av medelvärden och andelar visat på signifikanta resultat. 

För att testa signifikans i skillnad mellan grupperna utförs t-test.  

   
  ̅ 

   ̅ 

√    ̅   
      ̅   

 
 

   
  ̅ 

   ̅ 

√    ̅   
      ̅   

 
 

Där    är den aktuella kontinuerliga eller binära variabel som undersöks. 

Beräkningarna ovan kommer att göras manuellt utifrån de statistikor som makron förser en 

med. På grund av det stora stickprovet (5573) kommer t-fördelningen att approximeras med 

Z-fördelningen. Det kritiska värdet kommer alltså utifrån en signifikansnivå på 5 % att vara 

1,96. Om    överstiger 1,96 finns det, bland elever som har lärare som har relativt låg 

                                                           
3
 Där de frågor som frågor som mäter negativa upplevelser givetvis är omvänt kodade. 
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arbetstillfredsställelse, en signifikant skillnad mellan de elever som har lärare som är relativt 

nöjda med sina arbetsförhållanden och de elever som har lärare som är relativt missnöjda med 

sina arbetsförhållanden rörande den aktuella analysvariabeln. Om    överstiger 1,96 finns det, 

bland de elever som har lärare som är relativt missnöjda med arbetsförhållandenen, en 

signifikant skillnad mellan de elever som har lärare som har hög arbetstillfredsställelse och de 

elever som har lärare som har låg arbetstillfredsställelse rörande den aktuella analysvariabeln.  

5 Resultat 

5.1 Multipel regression 

5.1.1 Upplevda arbetsförhållanden 

 

 
Modell C1 Modell C2 Modell C3 Modell C4 Modell C5 Modell C6 

   
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

   

Konstant 9,39 0,27 8,79 0,39 7,29 1,04 4,20 1,44 3,50 1,50 3,79 1,56 

Lärarnas bakgrund             

Kön 0,17 0,25 0,02 0,27 0,34 0,31 -0,16 0,26 -0,24 0,27 0,03 0,32 

Ålder 0,12 0,26 0,03 0,30 0,33 0,37 -0,18 0,30 -0,19 0,32 0,06 0,40 

Verksamma år -0,01 0,02 0,00 0,02 -0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 -0,01 0,02 

Lärarnas utbildning             

Högst avslutade 

  
0,37 0,32 -0,19 0,28   0,13 0,28 -0,36 0,38 

Lärarexamen 

  
0,50 0,36 0,56 0,41   0,73 0,39 0,93 0,49 

Matematik 

  
-0,36 0,31 -0,35 0,34   -0,32 0,28 -0,21 0,28 

Skolans bakgrund             

Hög socioekon. 

    
0,88* 0,33     0,69* 0,30 

Svensktalande 

    
0,46 0,29     0,22 0,34 

Betoning på AF (R) 

    
0,09 0,10     0,08 0,11 

Lärarnas 
upplevelser             

Engagerar 

      
-0,04 0,07 -0,05 0,07 -0,08 0,08 

Samarbetar 

      
0,06 0,06 0,08 0,06 0,13 0,07 

Säker skola 

      
0,33* 0,10 0,30* 0,10 0,19* 0,11 

Rektors stöd 

      
-0,16 0,40 -0,09 0,42 -0,31 0,47 

Arbetstillfredsställelse 

      
0,14* 0,06 0,17* 0,07 0,17* 0,09 

Betoning på AF (L) 

      
0,07 0,08 0,07 0,08 0,00 0,09 

N 4697 3656 2829 3612 3563 2748 

R2 0,00 0,02 0,14 0,16 0,18 0,22 

 Tabell 5.1 Regression med upplevda problem med arbetsförhållanden som beroende variabel (asterisker betecknar signifikanta 
skattningar) 



21 

 

Tabell 5.1 visar sex skattade modeller där olika set av variabler tagits med i varje modell. 

Dessa skattade modeller ger en indikation på vilka variabler som påverkar upplevda problem 

med arbetsförhållanden. Ur modellerna kan följande utläsas: 

 Variabeln som mäter socioekonomisk bakgrund hos eleverna har, i de modeller de är 

med, signifikant koefficient för de estimerade parametrarna. 

 Variabeln som mäter lärarnas upplevda säkerhet i skolan har signifikant koefficient för 

den estimerade parametern, då variabeln är med. 

 Lärares upplevda arbetstillfredsställelse har, i modellerna den är med, en signifikant 

koefficient på den estimerade parametern. 

Utifrån dessa funna samband skattas nu en modell där signifikanta variabler tas med. Denna 

visas i Tabell 5.2. 

Ur den estimerade modellen C7 i Tabell 5.2 kan följande samband utläsas 

 Elever som går på skolor där mer än 50 % av eleverna kommer från hem med 

ekonomiskt gynnsamma förhållanden har lärare som också är mer nöjda med sina 

arbetsförhållanden. 

 Bland elever som har lärare som upplever sin skola som säker och ordningssam, är 

dessas lärare även mer nöjda med sina arbetsförhållanden. 

 Bland elever som har lärare som har hög arbetstillfredsställelse, är dessas lärare även 

mer nöjda med sina arbetsförhållanden. 

 De oberoende variablerna förklarar tillsammans 17 % av variationen i upplevda 

arbetsförhållanden. 

 

Tabell 5.2 Regression med upplevda problem med  
arbetsförhållanden som beroende variabel 

 

 Modell C7  

   
       

   p-värde 

Konstant 5,49 0,80 0,000 

Hög socioekon 0,53 0,25 0,032 

Säker skola 0,26 0,08 0,002 

Arbetstillfredsställelse 0,11 0,05 0,018 

N 3786  

R2 0,17  
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5.1.2 Arbetstillfredsställelse 

Tabell 5.3 visar sex skattade modeller där olika set av variabler tagits med i varje modell. 

Dessa skattade modeller ger en indikation på vilka variabler som påverkar upplevd 

arbetstillfredsställelse. Ur modellerna ovan kan följande utläsas: 

 Kön och ålder har i nästan alla modeller signifikanta koefficienter av de skattade 

parametrarna. 

 Lärarens antal terminer i matematik på högskola/universitet har i en av modellerna 

signifikant koefficient av den skattade parametern. 

 

 Lärarnas upplevelser av arbetsförhållanden har, i de modeller de finns representerade, 

signifikanta koefficienter av de skattade parametrarna. 

  Modell S1 Modell S2 Modell S3 Modell S4 Modell S5 Modell S6 

 
  

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
   

Konstant 8,67 0,28 9,13 0,58 6,95 1,14 3,50 1,33 4,31 1,44 2,57 2,03 
Lärarens 
bakgrund             

Kön 0,70* 0,28 0,86* 0,30 1,26* 0,33 0,69* 0,27 0,73* 0,29 1,04* 0,32 

Ålder 1,05* 0,45 1,12* 0,45 1,47* 0,49 0,82* 0,41 0,80* 0,41 0,89 0,47 

Verksamma år -0,02 0,02 -0,02 0,02 -0,04 0,02 -0,02 0,02 -0,01 0,02 -0,02 0,02 
Lärarens 
utbildning             

Högst avslutade 

  
-0,35 0,74 -0,37 0,76   -0,30 0,73 0,04 0,75 

Lärarexamen 

  
-0,38 0,33 -0,43 0,42   -0,42 0,38 -0,60 0,48 

Matematik 

  
0,68* 0,33 0,50 0,38   0,52 0,35 0,22 0,44 

Skolans bakgrund             

Hög socioekon. 

    
0,11 0,30     -0,28 0,26 

Svensktalande 

    
-0,14 0,34     -0,42 0,40 

Betoning på AF (R) 

    
0,20* 0,09     0,10 0,10 

Lärarens 
upplevelser             

Engagerar 

      
0,05 0,10 0,04 0,10 0,10 0,10 

Samarbetar 

      
0,01 0,09 0,00 0,09 0,00 0,09 

Självförtroende 

      
0,14 0,09 0,11 0,09 0,06 0,10 

Rektors stöd 

      
0,59 0,32 0,52 0,35 0,53 0,43 

Arbetsförhållanden 

      
0,17* 0,07 0,19* 0,08 0,21* 0,10 

Betoning på AF (L)             0,16* 0,08 0,15* 0,08 0,21* 0,09 

N 4710 3662 2835 3602 3553 2738 

R2 0,07 0,14 0,23 0,23 0,25 0,34 

 
Tabell 5.3 Regression med upplevd arbetstillfredsställelse som beroende variabel 
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 Skolans betoning på akademisk framgång utifrån lärarens perspektiv har, i de modeller 

de finns representerade, signifikanta koefficienter av de skattade parametrarna. För 

skolans betoning på akademisk framgång utifrån rektorns perspektiv är koefficienten 

signifikant i endast en modell. 

Utifrån resultaten i dessa preliminära modeller skattas nu en modell där signifikanta variabler 

samt ’Rektors stöd’ tas med. Denna visas i Tabell 5.4. Ur den estimerade modellen S7 kan 

följande utläsas: 

 Kvinnor har en högre arbetstillfredsställelse än män. 

 Lärare som är äldre än 50 år har högre arbetstillfredsställelse än lärare som är yngre än 

50 år. 

 Lärare som upplever stort eller mycket stort stöd från rektorn har högre 

arbetstillfredsställelse än lärare som upplever mindre stöd från rektorn. 

 Lärare som ser mindre problem med sina arbetsförhållanden har högre 

arbetstillfredsställelse. 

 Lärare som enligt de själva arbetar på skolor med högre betoning på akademisk 

framgång har högre arbetstillfredsställelse. 

 Tillsammans förklarar de oberoende variablerna 23 % av variationen i 

arbetstillfredsställelse. 

 

 

 Modell S7  

   
       

   p-värde 

Konstant 4,67 1,02 0,000 

Kön 0,71* 0,27 0,008 

Ålder 0,71* 0,32 0,026 

Matematik 0,63 0,34 0,064 

Rektors stöd 0,65* 0,33 0,048 

Arbetsförhållanden 0,20* 0,07 0,004 

Betoning på 
akademisk framgång 
(L) 

0,16* 0,08 0,023 

N 3585  

R2 0,23  

 
Tabell 5.4 Regression med arbetstillfredsställelse som 
beroende variabel 
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5.1.3 Förutsättningar 

Är förutsättningarna för multipel regression med estimering av populationsparametrar genom 

GLS uppfyllda? Först kommer den estimerade modellen C7 att testas i ordningen som 

presenteras i metoddelen. 

1. Regressionen är linjär i parametrarna. 

Uppfylld. Se metoddelen. 

2. Värdena på de oberoende variablerna är fixa, eller värdena är oberoende av 

feltermen   . 

Variabeln som mäter socioekonomisk bakgrund bland skolans elever kan antas vara fix, 

medan variablerna som rör lärarnas upplevelser kan antas vara stokastiska. Tabell 8.3 i 

Appendix visar korrelationsmatris för dessa variabler och residualerna. Eftersom dessa 

oberoende variabler är binära eller kontinuerliga kan Pearsons korrelationskoefficient 

användas. Den högsta korrelationen är -0,08 vilken kan betraktas som låg. Förutsättningen kan 

därmed sägas vara uppfylld. 

3. Väntevärdet av feltermen    givet    är 0. 

Ett histogram för residualerna visas i Figur 8.10 i Appendix. Utifrån detta och deskriptiv 

statistik för residualerna i Tabell 8.4 kan det sägas att det obetingade medelvärdet av 

residualerna är tillräckligt nära noll. Tabell 8.8 och 8.9 i Appendix visar betingade 

medelvärden givet olika värden på de stokastiska variablerna som rör upplevd säkerhet på 

skolan och upplevd arbetstillfredsställelse. Vid vissa värden på dessa variabler är medelvärdet 

på residualerna tydligt skilt från noll, men på grund av de små grupperna som dessa värden 

bildar kan detta inte sägas vara ett alltför stort problem. Förutsättningen kan sägas vara 

uppfylld. 

4. Variansen av feltermen    är konstant (homoskedasticitet). 

Figur 8.11 i Appendix visar spridningsdiagram av residualerna och de predikterade värdena. 

Inget problem med heteroskedasticitet kan skönjas och förutsättningen kan därmed sägas vara 

uppfylld. Detta var att förvänta med tanke på att GLS tar hänsyn till eventuell 

heteroskedasticitet i datan. 

5. Ingen autokorrelation existerar mellan alla   . 

Uppfylld. Se metoddelen. 

6. Antal observationer n måste vara större än antalet estimerade parametrar. 

Uppfylld. Se metoddelen. 

7. Variansen av de oberoende variablerna är ändlig och positiv och det får inte finnas 

några uteliggare. 

Eftersom variabeln som rör socioekonomisk bakgrund bland eleverna är binär finns det här 
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inget problem. Figur 8.7 och Figur 8.2 i Appendix visar histogram för variablerna som rör 

säkerhet på skolan respektive upplevd arbetstillfredsställelse. Inget problem med denna 

förutsättning syns här heller och den kan därför sägas vara uppfylld. 

8. Ingen exakt multikollinearitet är närvarande.  

Pearsons korrelationskoefficienter för de oberoende variablerna i modellen visas i Tabell 8.3 i 

Appendix. Enligt Anderson (2012) kan 0,5-0,7 användas som gränsvärde för om det finns 

något problem med multikollinearitet. Ingen av korrelationerna mellan de oberoende 

variablerna överstiger dessa värden så förutsättningen kan sägas vara uppfylld. 

9. Modellen är korrekt specificerad. 

När det kommer till enkätdata på sociala och psykologiska faktorer är en exakt och korrekt 

specifikation av modellen svår att uppnå. Den estimerade modellen C7 innehåller de variabler 

som de preliminära estimerade modellerna visade tecken på signifikans. Förklaringsgraden är 

0,17 vilket är relativt lågt, även med tanke på att det är enkätdata (Heeringa et al, 2010 s.194). 

Det kan alltså finnas variabler som inte är tillgängliga i dessa data som kan vara bättre 

prediktorer för lärares upplevda problem med arbetsförhållandena. Enligt Gujarati et al (2009) 

ger dock förutsättning 3 indikationer på om modellen är korrekt specificerad. Om denna 

förutsättning är uppfylld, kan det ses som ekvivalent med att modellen är korrekt specificerad. 

Eftersom inga stora problem har märkts med denna förutsättning kan även förutsättning 9 

sägas vara uppfylld. 

Samma genomgång av förutsättningarna för multipel regression kommer nu att göras för 

modell S7. 

1. Regressionen är linjär i parametrarna. 

Uppfylld. Se metoddelen. 

2. Värdena på de oberoende variablerna är fixa, eller värdena är oberoende av 

feltermen   . 

Variablerna som mäter lärarnas bakgrund och utbildning kan antas vara fixa, medan 

variablerna som rör lärarnas upplevelser kan antas vara stokastiska. Tabell 8.5 i Appendix 

visar korrelationsmatris för dessa variabler och residualerna. Eftersom de oberoende 

variablerna är antingen kontinuerliga eller binära kan Pearsons korrelationskoefficient 

användas. Korrelationerna är låga, ingen överstiger 0,03. Förutsättningen kan därmed sägas 

vara uppfylld. 

3. Väntevärdet av feltermen    givet    är 0. 

Ett histogram för residualerna visas i Figur 8.12. Utifrån detta och medelvärdet som visas i 

Tabell 8.6 i Appendix kan det sägas att det obetingade medelvärdet av residualerna är 

tillräckligt nära noll. Tabell 8.10 och 8.11 i Appendix visar betingade medelvärden givet olika 
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värden på de stokastiska variablerna som rör upplevt stöd från rektor, upplevda problem med 

arbetsförhållanden och lärarnas upplevelse av skolans betoning på akademisk framgång. 

Liksom i fallet med modell C7 är medelvärdena förhållandevis nära 0 i relation till 

standardavvikelsen. I vissa fall är dock medelvärdet tydligt skilt från noll, men även här gäller 

detta när grupperna är små. Förutsättningen kan sägas vara uppfylld. 

4. Variansen av feltermen    är konstant (homoskedasticitet). 

Figur 8.13 i Appendix visar spridningsdiagram av residualerna och de predikterade värdena. 

Inget problem med heteroskedasticitet kan skönjas och förutsättningen kan därmed sägas vara 

uppfylld. 

5. Ingen autokorrelation existerar mellan alla   . 

Uppfylld. Se metoddelen. 

6. Antal observationer n måste vara större än antalet estimerade parametrar. 

Uppfylld. Se metoddelen. 

7. Variansen av de oberoende variablerna är ändlig och positiv och det får inte finnas 

några uteliggare. 

Eftersom variabeln som rör kön, ålder och upplevt stöd från rektor är binära finns det här inget 

problem. Figur 8.1 och Figur 8.4 i Appendix visar histogram för variablerna som rör upplevda 

problem med arbetsförhållandena respektive lärarnas upplevelser av skolans betoning på 

akademisk framgång. Inget problem med denna förutsättning syns här heller och den kan 

därför sägas vara uppfylld. 

8. Ingen exakt multikollinearitet är närvarande.  

Pearsons korrelationskoefficienter för de oberoende variablerna i modellen visas i Tabell 8.5 i 

Appendix. Ingen av korrelationerna mellan de oberoende variablerna överstiger 0,5 så 

förutsättningen kan sägas vara uppfylld. 

9. Modellen är korrekt specificerad. 

Uppfylld. Se diskussionen i denna punkt för estimerade modell C7. 

5.2 Jämförelser av medelvärden och andelar 

 
 Arbetstillfredsställelse 

Arbetsförhållanden Låg Hög 

Missnöjda A B 

Nöjda C D 

 
Tabell 5.5 Indelning av stickprovet i fyra undergrupper 

Tabell 5.5 visar återigen de grupper som kommer att jämföras. En första jämförelse kommer 

att göras inom gruppen ’Elever som har lärare som är relativt missnöjda med sina 



27 

 

0

2

4

6

8

10

12

Låg arbets-
tillfredsställelse

Hög arbets-
tillfredsställelse

Lärarnas benägenhet 
att samarbeta med 

andra lärare 

Figur 5.2 Jämförelser av olika faktorer mellan elever som har lärare som har hög respektive låg arbetstillfredsställelse inom 
gruppen ’Missnöjda med arbetsförhållanden’ 

arbetsförhållanden’. Vad utmärker elever som trots detta 

har lärare som har relativt hög arbetstillfredsställelse? 

Det handlar med andra ord om jämförelser mellan 

grupperna A och B. Ett t-test av skillnader i medelvärden 

visar att denna grupp elever har lärare som i högre grad 

samarbetar med andra lärare på skolan, samt i högre grad 

upplever att rektorns stöd och intresse för deras 

arbetsinsats är stort eller mycket stort. Grupp B 

innehåller även elever som, i högre grad än grupp A, har 

lärare som angett att skolans lärare har stort eller mycket 

stort intresse för ämnesdidaktiska diskussioner, att 

skolans lärare har stor eller mycket stor förmåga att i sin 

undervisning utgå från elevernas individuella behov samt 

att skolans lärare har stor eller mycket stor förmåga att följa upp effekterna av sin 

undervisning. Dessa jämförelser finns grafiskt redovisade i Figur 5.1 och Figur 5.2. 

Jämförelserna kan alltså tolkas på följande sätt: bland lärare som är missnöjda med sina 

arbetsförhållanden, finns det trots detta vissa faktorer som ändå kan göra att lärare har hög 

arbetstillfredsställelse. 

Figur 5.1 Elevers lärares benägenhet att 
samarbeta uppdelat på 
arbetstillfredsställelse inom gruppen 
’Missnöjda med arbetsförhållanden’. 
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Jämförelser kommer nu att göras mellan grupp C och 

A, det vill säga inom gruppen ’Elever vars lärare har 

låg arbetstillfredsställelse’. Vad utmärker elever som 

trots detta har lärare som är relativt nöjda med sina 

arbetsförhållanden? Ett t-test av skillnader i 

medelvärden visar att den enda av variablerna som 

signifikant minskar lärares upplevda problem med 

arbetsförhållanden är skolans betoning på akademisk 

framgång enligt rektorn. Figur 5.3 visar denna 

skillnad grafiskt. 
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Figur 5.3 Elevernas skolors betoning på akademisk 
framgång enligt rektorn uppdelat på lärarnas 
upplevda problem med arbetsförhållanden inom 
gruppen ’Låg arbetstillfredsställelse’. 
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Multipel regression 

I resultatdelen presenteras de multipla regressionerna och jämförelserna av medelvärden 

endast utefter statistisk signifikans. Vad kan sägas utifrån dessa resultat? Till att börja med 

visar regressionen som rör arbetsförhållanden att skolans andel av elever som kommer från 

ekonomiskt gynnsamma förhållanden samt lärarnas upplevda säkerhet och ordning i skolan 

med all tydlighet ger ett signifikant bidrag till variationen i upplevda problem med 

arbetsförhållanden. Vad som också blir tydligt är att skattningarna av dess 

populationsparametrar blir lägre då båda dessa variabler tas med i modellen. Detta går i linje 

med att det finns viss korrelation mellan elevers socioekonomiska bakgrund och lärares 

upplevelser av säkerhet i skolan (se Tabell 8.3 i Appendix). 

Alla förutsättningar för multipel regression med GLS är uppfyllda för Modell C7 så det finns 

goda grunder för att lita på dessa resultat. Det bör dock återigen nämnas att variabeln som 

mäter socioekonomisk bakgrund är binär och ger bara en jämförelse mellan skolor där 

andelen elever från ekonomiskt gynnsamma förhållanden är mer respektive mindre än 50 %. 

Att arbetstillfredsställelse är signifikant i den estimerade Modell C7 går i linje med flera 

tidigare forskningsstudier samt med resultaten gällande Modell S7.  

När det gäller regressionen med arbetstillfredsställelse som beroende variabel går flera av 

resultaten i linje med tidigare forskning. Att upplevda problem med arbetsförhållanden 

påverkar arbetstillfredsställelsen har visats av flera redan nämnda studier (Kim och Loadman, 

1994; Schneider, 1993).  Att rektorns stöd har betydelse för arbetstillfredsställelsen har visats 

i tidigare nämnda studier och har även för TIMSS 2011 redan visats av Skolverket (2012).  

När det kommer till kön är resultaten i denna uppsats tydliga. Kvinnliga lärare upplever högre 

arbetstillfredsställelse än manliga. Att kvinnor upplever högre problem med stress och 

arbetsförhållanden har alltså visats tidigare (Liu och Ramsey, 2008; Klassen och Chiu, 2010), 

men när det kommer till tillfredsställelse i termer av arbetsroll finns det andra resultat (Ma 

och MacMillan, 1999; Bogler, 2002). I och med att de underliggande enkätvariablerna i 

TIMSS för begreppet arbetstillfredsställelse bland andra är ’Jag är tillfreds med mitt yrke som 

lärare’ och ’Jag utför ett viktigt arbete som lärare’ kan resultaten i denna uppsats möjligtvis 

ses i ljuset av Boglers, Mas och MacMillans upptäckter.  
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Ett något överraskande resultat är att äldre lärare upplever högre arbetstillfredsställelse. I 

denna uppsats är detta tydligt; variabeln ålder är signifikant i nästan alla modeller den är med 

i. En stor reservation bör dock ges angående detta. Ålder var från början mätt på ordinalskala 

med sex kategorier och att beslutet att skapa en binär variabel utifrån dessa togs med 

anledning av Månsson och Persson resultat (2004). Det enda resultaten säger är att 

arbetstillfredsställelsen för lärare som är 50 år eller äldre i genomsnitt är högre än för lärare 

som är yngre än 50 år. Observera här att resultaten alltså går emot Månsson och Perssons. 

Vad som även bör betonas är att ålder inte är synonymt med antal verksamma år, men att det i 

detta material finns en korrelation på 0,7 mellan dessa variabler (se Tabell 8.7 i Appendix). 

Ett möjligt alternativ hade kunnat vara att kvadrera den kontinuerliga variabel som mäter antal 

verksamma år och använda denna i regressionen gällande arbetstillfredsställelse, men en 

preliminär bivariat analys lät visa att en sådan transformation inte ökade den låga korrelation 

som finns mellan antal verksamma år och arbetstillfredsställelse.  

Resultatet är tydligt vad gäller skolans betoning på akademisk framgång. Lärare som angett 

att skolan de arbetar på har hög betoning på akademisk framgång har också högre 

arbetstillfredsställelse. 

Alla förutsättningar för multipel regression med GLS är uppfyllda även när det gäller Modell 

S7. Ur ren statistisk synvinkel kan resultaten för denna regression alltså anses väl styrkta.  

Ännu en reservation ska dock ges med avseende på signifikansnivå. Gujarati et al (2009 

s.476) beskriver riskerna med en datadriven analys där estimering av modeller med flera 

variabler görs för att sedan endast använda ett fåtal av dem i en slutlig modell. Den sanna 

signifikansnivån är då högre än den nominella som angetts innan estimering. I denna uppsats 

används 5 % signifikansnivå, men den reella är alltså högre än så. Vid all inferens bör 

slutsatser om population dras med viss försiktighet och i detta fall bör man alltså vara extra 

varsam. 

6.1.2 Jämförelser av medelvärden och andelar 

När det gäller jämförelser av medelvärden och andelar mellan de fyra grupperna är 

uppdelningen av nöjda/missnöjda lärare till viss del godtycklig. En motivering utifrån data 

och teori har visserligen getts, men det ska sägas att andra uppdelningar likväl hade kunnat 

motiveras på liknande sätt. Jämförelserna av grupperna har gjorts efter det att 

gruppindelningen fastslagits och motiverats, men man bör vara medveten om att en annan 

uppdelning hade gett andra resultat. Vissa samband som nu hittades hade möjligtvis inte varit 
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signifikanta vid en annan uppdelning, medan andra samband hade varit signifikanta vid en 

annan uppdelning. Med detta sagt är de nu funna sambanden signifikanta varifrån vissa 

slutsatser ändå kan dras. 

Som nämnts i metoddelen är analysen av skillnader i medelvärden och andelar i högre grad 

datadriven. Dock finner vissa resultat i denna analys stöd i empirin. Att lärare som är 

missnöjda med sina arbetsförhållanden får högre arbetstillfredsställelse av att samarbeta med 

andra lärare samt av att få stöd av rektorn stödjer till viss del de resultat av Bogler (2002) 

samt Kim och Loadman (1994) som beskrivits i bakgrundsdelen.  

6.1.3 Generaliserbarhet 

Denna uppsats bygger endast på data för matematiklärare i årskurs 8 men har ändå ambitionen 

att kunna generalisera resultaten till populationen svenska lärare. I den forskning som 

presenteras i denna uppsats görs ingen uppdelning utifrån årskurs eller undervisningsämne (se 

framförallt Månsson och Persson, 2004). Visserligen görs de flesta undersökningar på lärare 

från flera årskurser och undervisningsämnen, men i och med att en skillnad i vad som 

påverkar lärares upplevelser beroende på undervisningsämne sällan diskuteras förväntas 

resultaten i denna uppsats kunna gå att förstås som resultat för lärarpopulationen i stort. 

Möjligtvis går det att i TIMSS finna ett samband mellan undervisningsämne och vad som 

påverkar lärares upplevelser, och i sådant fall gäller dessa resultat endast matematiklärare. 

Tills motsatsen är bevisad lär det ändå finnas goda möjligheter till generaliserbarhet för denna 

uppsats. 

6.2 Begreppsdiskussion 
Det kan inte nog betonas att bakgrundsvariablerna i TIMSS mäter sociala och psykologiska 

faktorer vars tolkning och mätbarhet inte alls är självklara. Nedan kommer resultaten att 

problematiseras ur tolkningsmässiga perspektiv. 

Som nämnts tidigare har mätskalan på både de beroende och de oberoende variablerna 

givetvis betydelse för resultaten. Hur tolkningen av dessa variabler görs spelar också in. Syftet 

med denna uppsats är inte att i någon större utsträckning analysera eller problematisera hur 

sociala och psykologiska faktorer mäts, men det är ändå av vikt att nämna att så som 

arbetstillfredsställelse och upplevda problem med arbetsförhållanden definieras i TIMSS inte 

på något sätt är objektiva mätningar av dessa fenomen.  

I engelskskriven forskning används ofta begreppet ”job satisfaction”. I TIMSS kallas däremot 

indexet som används som beroende variabel ”Teacher Career Satisfaction”. Liksom Herzberg 
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et al (1959), vars teoribygge beskrivits i bakgrundsdelen i denna uppsats, delar vissa forskare 

upp konceptet ”job satisfaction” i flera faktorer. Det skiljer sig också ofta åt hur många 

enkätfrågor som används för att mäta dessa faktorer av ”job satisfaction”. Bland de studier 

som refererats till i denna uppsats kan nämnas Bogler (2002) som använder 25 frågor för att 

mäta fyra dimensioner av ”job satisfaciton”, Klassen och Chiu (2010) som använder 2 frågor 

(’I am satisfied with what I achieve at work’ och ’I feel good at work’) samt Ma och 

MacMillan (1999) som använder 4 frågor (’I find my professional role satisfying’, ’I look 

forward to each day at school’, ’I am committed to making our school one of the best in the 

province’, ’If I could start over, I would become a teacher again’). De enkätvariabler som i 

TIMSS används för att skapa indexet för arbetstillfredsställelse liknar alltså i vissa fall 

frågorna som konstituerar ”job satisfaction” i tidigare forskning, men när tolkning görs av 

resultaten i denna uppsats måste tolkningen förstås utifrån de bakomliggande 

enkätvariablerna. Detta gäller även begreppet ’arbetsförhållanden’ som även det mäts och 

tolkas olika beroende på forskare.   

6.3 Bortfall 
Som beskrivet i datadelen finns det vissa problem med bortfall i materialet. Många 

observationer har inga värden alls på enkätvariablerna. Ett annat bortfallsproblem blir tydligt i 

regressionerna i Tabell 5.1 och 5.3. Till att börja med ska nämnas att vissa av variablerna i 

datan är lika för alla länder och är i vissa fall endast anpassade efter nationella förhållanden. 

Det finns även variabler som Skolverket lagt till i det svenska materialet som varit angeläget 

att mäta. Bland de variabler som analyserats i regressionerna i denna uppsats är variablerna 

rörande lärarexamen, antal terminer matematik på högskola/universitet samt upplevt stöd från 

rektor de som Skolverket lagt till i de svenska lärarenkäterna. En analys av råmaterialet låter 

visa att det bland dessa variabler finns ett betydande bortfall. En möjlig förklaring till detta 

kan vara att dessa nationella variabler följer en något annorlunda namnkod och att de därför 

blivit felaktigt inskrivna i datan. Oavsett anledning syns alltså problemet i regressionen. Då 

dessa variabler inkluderas i regressionen minskar antalet observationer nämnvärt. Om 

anledningen till detta bortfall är just enbart på grund av inskrivningsfel kan bortfallet dock 

betraktas som MCAR och resultaten borde då inte förändras. 

6.4 Vidare forskning 
Avslutningsvis kan sägas att trots flera forskningsstudier som funnit förklaringar till lärares 

brist på arbetstillfredsställelse och upplevda problem med arbetsförhållanden ”inom skolans 

väggar” behövs svaren förmodligen sökas i ett större sammanhang. Denna uppsats inleddes 
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med att benämna skolan som en politisk fråga och många av de slutsatser som kunnat dras 

utifrån dessa resultat behöver kopplas samman med politiska frågor som skolans organisation 

och styrning. Exempelvis ger Månsson och Perssons (2004) redovisningar av förändringar av 

skolan på just dessa områden en skymt av möjliga lösningar på många av de problem lärare 

upplever på sin arbetsplats. Resultatet i denna uppsats gällande skolans betoning på 

akademisk framgång behöver exempelvis förstås utifrån Skolverkets (2012) tidigare 

redovisning av TIMSS 2011 där de finner att skolor med högre andel elever från ekonomiskt 

gynnsamma förhållanden också har högre betoning på akademisk framgång. Därifrån är steget 

inte långt till att ställa frågan om lärares välmående i perspektiv till samhälleliga förändringar 

i termer av ekonomisk fördelning. En mer uppdaterad studie liknande den av Månsson och 

Persson skulle vara nyttig för en förståelse av möjliga åtgärder mot sjunkande 

arbetstillfredsställelse hos lärare. 
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8 Appendix 

Indexvariabel Enkätfrågor med efterföljande svarsalternativ i kursiv stil 

Skolans 

betoning på 

akademisk 

framgång enligt 

lärare samt 

enligt rektor 

Hur skulle du beskriva var och en av följande faktorer vid din skola? b) 

Lärarnas kännedom om skolans måldokument, c) Lärarnas grad av framgång 

när det gäller att realisera läroplanen/kursplanerna, d) Lärarnas 

förväntningar på elevernas prestationer, e) Föräldrarnas stöd för elevernas 

skolarbete, h) Elevernas önskan att göra bra ifrån sig i skolan 

Mycket stor – Stor – Medel – Liten – Mycket liten 

Undervisning 

för att engagera 

eleverna till att 

lära sig 

Hur ofta gör du följande när du undervisar den här klassen? a) Sammanfattar 

vad eleverna bör ha lärt sig under lektionen, c) Använder frågor för att locka 

fram resonemang och förklaringar, d) Uppmuntrar alla eleverna att förbättra 

sina prestationer, e) Berömmer eleverna för att de anstränger sig 

Varje eller nästan varje lektion – Ungefär hälften av lektionerna – Vissa 

lektioner - Aldrig 

Säker och 

ordningssam 

skola 

Ange i vilken utsträckning du instämmer eller inte instämmer i vart och ett av 

följande påståenden med avseende på din nuvarande skola. a) Skolan ligger i 

ett tryggt område, b) Jag känner mig trygg i den här skolan, c) Den här 

skolans säkerhetsbestämmelser och tillämpningen av dessa är tillfreds- 

ställande, d) Eleverna uppför sig väl, e) Eleverna visar respekt mot lärarna 

Instämmer helt och hållet – Instämmer – Instämmer inte – Instämmer inte alls 

Samarbetar för 

att förbättra 

undervisningen 

Hur ofta samarbetar du med andra lärare på följande sätt? a) Diskuterar hur 

man kan undervisa i ett ämnesområde, b) Samarbetar vid planering och 

framtagande av undervisningsmaterial, c) Delar med mig av mina 

undervisningserfarenheter, d)Besöker andra klassrum för att lära mig mer 

om hur undervisning kan gå till, e) Samarbetar för att pröva ut nya idéer 

Aldrig eller nästan aldrig – 2 eller 3 gånger i månaden – 1-3 gånger i veckan – 

Varje dag eller nästan varje dag 

Självförtroende 

i att undervisa i 

matematik 

Hur säker känner du dig på följande när du undervisar i matematik i den här 

klassen? a) Besvara elevernas frågor om matematik, b) Visa eleverna olika 

strategier för att lösa problem, c) Ge utmanande uppgifter till duktiga elever, 

d) Anpassa min undervisning för att väcka elevernas intresse, e) Hjälpa 

eleverna att förstå värdet av att lära sig matematik 

Mycket säker – Något säker – Inte säker 
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Tabell 8.1 Indexvariabler med dess underliggande enkätfrågor och svarsalternativ 

 

Figur 8.1 Histogram över lärares problem med arbetsvillkor 

 

Figur 8.2 Histogram över lärares arbetstillfredsställelse 
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Figur 8.3 Histogram över skolans betoning på akademisk framgång enligt rektorn 

 

Figur 8.4 Histogram över skolans betoning på akademisk framgång enligt rektorn 
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Figur 8.5 Histogram över lärarnas benägenhet att samarbeta 

 

Figur 8.6 Histogram över lärarnas benägenhet att engagera elever till att lära sig matematik 
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Figur 8.7 Histogram över lärarnas upplevser av säkerhet och ordning i skolan 

 

Figur 8.8 Histogram över lärarnas självförtroende i att undervisa i matematik 



42 

 

  

Figur 8.9 Histogram över lärarnas antal år i tjänst 

 

 

Kön   Lärarexamen  

Andel elever med kvinnliga lärare 54,65  Andel elever med lärare som har 
lärarexamen 

91,29 

     

Andel elever med manliga lärare 45,35  Andel elever med lärare som inte 
har lärarexamen 

8,71 

     

Ålder   Socioekon  

Andel elever med lärare som är 50 
år eller mer 

35,82  Andel elever som går på skolor där 
mer än 50 % kommer från hem 
med gynnsamma ekonomiska 
förhållanden 

64,36 

     

Andel elever med lärare yngre än 
50 år 

64,18  Andel elever som går på skolor där 
mindre än 50 % kommer från hem 
med gynnsamma ekonomiska 
förhållanden 

35,64 

     

Utbildning   Svensktalande  

Andel elever med lärare som har 
minst universitets- eller 
högskoleutbildning 

93,89  Andel elever som går på skolor där 
mer än 90 % av eleverna har 
svenska som modersmål 

53,08 

     

Andel elever med lärare som har 
högst två års högskoleutbildning 

6,11  Andel elever som går på skolor där 
mindre än 90 % av eleverna har 
svenska som modersmål 

46,92 

 

Tabell 8.2 Beskrivning och fördelning över binära variabler 
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Tabell 8.3 Korrelationsmatris för estimerade modell C7 

 

Figur 8.10 Histogram över residualerna för estimerade modellen C7 

 

Tabell 8.4 Deskriptiv statistisk för estimerade modellen C7 
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Figur 8.11 Spridningsdiagram över predikterade värden och residualer för estimerade modell C7 

 

Tabell 8.5 Korrelationsmatris för estimerade modell S7 

 



45 

 

 

Figur 8.12 Histogram för residualerna i för estimerade modell S7 

 

Tabell 8.6 Deskriptiv statistik för residualerna i estimerade modell S7 

 

Figur 8.13 Spridningsdiagram över predikterade värden och residualer för estimerade modell S7 
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Tabell 8.7 Korrelation mellan ålder och antal verksamma år 

 

Tabell 8.8 Betingade väntevärden av residualerna i estimerade modell C7 givet olika värden på ’Safe and Orderly School’ 
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Tabell 8.9 Betingade väntevärden av residualerna i estimerade modell C7 givet olika värden på ’Teacher Career Satisfaction’ 
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Tabell 8.10 Betingade väntevärden av residualerna i estimerade modell S7 givet olika värden på ’Working Conditions’ 
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Tabell 8.11 Betingade väntevärden av residualerna i estimerade modell S7 givet olika värden på ’School Emphasis on 
Academic Success’ enligt lärarna 

 


