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Referat  

Klasslärarskapet är en av grundpelarna för elevers utveckling vilket korrelerar med 

samhällsutvecklingen. I dagens läge redovisar många undersökningar för missnöje bland 

klasslärare och allt fler överväger branschbyte. Många studier tyder på att ett gott ledarskap 

bidrar till såväl högre arbetstillfredsställelse som högre arbetsmotivation vilket lägger ett 

stort ansvar på rektorer, som redan har väldigt breda arbetsuppgifter.  

 Syftet med denna studie är därför, att undersöka klasslärares synvinkel på hur 

rektorer påverkar sin arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse och hur rektorer kan stödja 

arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelsen. Utgående från syftet formulerades följande 

forskningsfrågor:  

1. Påverkas klasslärares arbetsmotivation av rektorn? 

2. Påverkas klasslärares arbetstillfredsställelse av rektorn?  

3. Hur kan rektorer enligt klasslärare stödja deras arbetsmotivation?  

4. Hur kan rektorer enligt klasslärare stödja deras arbetstillfredsställelse? 

 Studien är en metodtriangulering där webbenkät användes som insamlingsmetod. 

Samplet för studien är klasslärare i Svenskfinland och webbenkäten besvarades av 51 

respondenter. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av analyser i SPSS i form av 

korstabuleringar och kontrollerande t-test samt genom kvalitativ innehållsanalys.  

 Resultatet tyder på att rektorer har en stor påverkan på klasslärares arbetsmotivation 

och arbetstillfredsställelse. Majoriteten anser även att rektorer har en påverkan på dessa 

faktorer i sin arbetsvardag. Enligt klasslärare kan rektorer bland annat genom att visa 

uppskattning eller främja samhörigheten på arbetsplatsen stödja arbetsmotivationen. Vidare 

framkommer det att klasslärare anser att rektorer med hjälp av att stödja och uppmuntra dem 

i sina arbetsuppgifter, vara rättvis samt genom att hjälpa dem att finna meningsfullhet i sina 

arbetsuppgifter kan stödja arbetstillfredsställelsen.  Detta innebär att rektorer har breda 

möjligheter till att stödja klasslärares välbefinnande.  

Sökord / indexord   

arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse, klasslärare, klasslärares arbetsmotivation, 

klasslärares arbetstillfredsställelse, rektorers påverkan, työmotivaatio, työtyytyväisyys, 

luokanopettajan työmotivaatio, luokanopettajan työtyytyväisyys, rehtorin vaikutus, work 

motivation, work satisfaction, class teachers, principals, class teachers work motivation, 

class teachers work satisfaction.  
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1. Inledning  

I det inledande kapitlet introduceras valet av tema och bakgrundsfaktorer till det valda, 

aktuella temat. Vidare presenteras studiens syfte och centrala begrepp för avhandlingen. 

Avslutningsvis redogörs för avhandlingens disposition för att bidra med en överblick av 

avhandlingens struktur.  

1.1. Bakgrund och val av tema 

Under hösten 2021 redovisade Opetusalan Ammattijärjestö (hädanefter OAJ) en undersökning 

som genomförts bland lärare där det framkom att 59 % av lärarna i grundskolan under det 

senaste året har övervägt att byta bransch. I undersökningen framkom att de vanligaste 

bidragande faktorerna till att överväga branschbyte är arbetsbelastningen, den ökade 

arbetsmängden och lönenivån. I Opetusalan työolobarometri 2021 som även genomfördes av 

OAJ (2022) uppenbaras ett signifikant samband mellan ett upplevt gott ledarskap och 

arbetstillfredsställelsen, iver inför arbetet samt känslan av arbetsglädje inom 

utbildningssektorn. Detta stöds även av Arbetslivsbarometern 2021, publicerad av Arbets- och 

näringsministeriet, där det framkom att ett gott ledarskap motverkar utmattning hos 

arbetstagarna. I ljuset av ovanstående resultat åläggs ett stort ansvar på rektorerna i skolorna 

och deras ledarskap. Samtidigt framgick i Rektornsbarometern som publicerades 21 november 

2021 att 26 % av rektorer är utmattade och endast 36 % känner sig entusiastiska gentemot 

arbetet (OAJ, 2021). Baserat på dessa upptäckter har ett intresse väckts hos oss för hur 

klasslärare upplever att rektorer kan påverka sin arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse i 

sitt vardagliga arbete trots att färska undersökningar tyder på att rektorernas eget välbefinnande 

och arbetsglädje inte är speciellt hög.  

 Under vecka 18 år 2022 strejkar över 22 000 klasslärare och andra inom 

utbildningssektorn i tio olika städer runt om i Finland (Fagerholm, 2022a) för första gången 

sedan 1984. Med strejken eftersträvas förutom ett förnyat löneprogram att arbetsmängden ska 

begränsas (Fagerholm, 2022b). Fagerholm (2022b) lyfter fram att lärarnas arbetsmängd har 

ökat i växelverkan med att skolan förändras och kräver lösningar för att lärare ska kunna lägga 

ner mer tid på att planera och genomföra undervisningen för sina elever. Läraryrket är en 

grundpelare för framtida generationers utbildning och för att lärare inte ska lämna branschen 

måste deras arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse främjas för att upprätthålla 

attraktionskraften för yrket. Baserat på detta kan det konstateras att det krävs fler medel för att 
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främja klasslärares arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse.  

 Arbetet som klasslärare innebär att ständigt stå i växelverkan med samhället och de 

olika förändringar och problem som uppkommer där. Steinberg (2013) lyfter fram att det kan 

konstateras att skolan inte längre har samma status i samhället som tidigare, och skolan och 

pedagogerna har inte samma självklara auktoritet som förr i tiden i och med att det i dagens 

läge finns så många andra platser och tillfällen där elever kan hämta kunskap och få kompetens. 

Denna förskjutning i uppdrag som bland annat utformats utgående från samhället har även 

skolan tappat sitt fokus på det historiska uppdraget som kunskapsförmedlare (Steinberg, 2013).  

 En rektor besitter ett stort ansvar i skolan vilket innefattar väldigt mycket mer än endast 

det byråkratiska. Rektorskapets ledarmässiga krav och professionella utföranden är en av 

stöttepelarna i rektorskapet likväl som ansvaret över unga människors liv i skolan, 

gemenskapen och samhället (Dinham, 2016). Den centrala rollen rektorn har i skolan har även 

en stor påverkan i att skapa en positiv atmosfär i skolan och bidrar till att upprätthålla den (Aho, 

2011; Price, 2012). Rektorn bidrar dagligen till att skapa en positiv arbetsatmosfär genom sina 

vardagliga handlingar och sitt sätt att leda verksamheten (Aho, 2011). Det kan konstateras att 

det är väldigt viktigt att en del av rektorns mångsidiga utbildningsledarskap består av 

pedagogiskt ledarskap (Uljens, 2021). Utöver detta förväntar sig även klassläraren stöd och 

trygghet av rektorn i sitt vardagliga arbete samt rättvisa och likabehandling (Aho, 2011). I ljuset 

av denna tidigare genomförda forskning kan det konstateras att rektorer har en bred arbetsbild 

med stora påverkningsmöjligheter.  

 Det finns flera olika komponenter som bidrar till välbefinnande inom arbetets ramar för 

en klasslärare. Salovaara och Honkanen (2013) lyfter fram den egna inställningen och 

relationen till arbetet som en viktig faktor för välbefinnande inom ramarna för det egna arbetet. 

Klasslärares motivation är en väldigt viktig aspekt för att lärare ska orka arbeta i den sociala 

och pedagogiska kontexten dagligen och engagera elever i lärandemiljöer som passar för den 

enskilda elevens individuella behov (Lauermann et al., 2017). Rektorn kan ha en central roll i 

arbetstagarnas arbetstillfredsställelse (Price, 2012). Av denna orsak är det viktigt att förstå hur 

arbetstillfredsställelsen kan påverka klasslärares arbetsprestation. Ledarens utformning av 

arbetet påverkar även arbetstillfredsställelsen genom att arbetstagaren upplever att hen får 

skälig lön och meningsfulla arbetsuppgifter (Robbins & Judge, 2015). Resultatet presenterat 

av Aho (2011) visar att rektorn kan ha en vital roll för såväl den enskilda lärarens såväl som 

hela arbetsgemenskapens överlevnad. Det kan konstateras att mycket av den finska forskningen 

som gjorts gällande komponenter som påverkar klasslärares arbetsmotivation och 
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arbetstillfredsställelse (t.ex. Aho, 2011; Salovaara & Honkanen, 2013) är genomförda för 

närmare tio år sedan och därför är det viktigt att genomföra liknande studier igen för att kunna 

fastställa möjliga förändringar. 

Eftersom klasslärarskapet är en grundpelare för framtida generationers utbildning vill 

vi genomföra en studie inom ramarna för hur arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos 

klasslärare påverkas av rektorn i skolan. I denna avhandling vill vi i relation till tidigare 

forskning kring klasslärares arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse samt rektorers 

påverkan på dessa faktorer ta reda på mer information om klasslärares arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse. Det undersöks även ifall klasslärare upplever att rektorn i sin skola 

använder sina påverkningsmöjligheter till att främja klasslärares arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse på ett ändamålsenligt vis. Detta görs med hjälp av en metodtriangulering 

i form av en enkätstudie.  

 Som framtida klasslärare är detta ett ämne som är ytterst viktigt för oss och tangerar vår 

arbetsvardag i högsta grad. Med denna studie hoppas vi kunna öka medvetenheten om rektorns 

påverkningsmöjligheter i den enskilda klasslärarens arbetsvardag samt bidra med kunskap om 

hur klasslärare anser att rektorer kan främja sin arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. 

Med hjälp av studien hoppas vi kunna öka välbefinnandet hos klasslärare. Då klasslärare har 

god arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse främjas även skolutvecklingen i samhället 

vilket kan bidra till positiv utveckling för samhället i sin helhet.  

1.2. Syfte och centrala begrepp  

Flera av ovannämnda studier tyder på en stor bredd i rektorernas arbetsuppgifter och deras 

centrala roll i klasslärares arbetsvardag. Trots att det finns mycket forskning om såväl rektorer 

som klasslärare anser vi att det inte finns tillräcklig forskning gällande hur klasslärare upplever 

att rektorer påverkar deras arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Syftet med denna 

avhandling är således att undersöka hur klasslärare upplever att rektorerna påverkar deras 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse med hjälp av en enkätstudie. Studien avgränsas till 

finlandssvenska klasslärare som frivilligt ställt upp i enkäten och som kommer från olika delar 

av landet. 

 Centrala begrepp för studien är arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. 

Nationalencyklopedin (Öhman, u.å.) definierar motivation som en psykologisk term för de 

faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. Robbins och 

Judge (2015) definierar arbetsmotivation som den övergripande motivationen till det egna 
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arbetet. Om individen är motiverade till sitt arbete bidrar det till att hen trivs där, anländer till 

arbetet med positiva känslor och känner antagligen att arbetet utvecklar hen (Weman-Josefsson 

& Berggren, 2013). Murrell (2017) lyfter även fram att ledningens insatser att hitta avgörande 

faktorer för motivation och prestationer är väldigt viktigt, oberoende av hur insatserna utformar 

sig, vilket är väldigt intressant med tanke på vår studie.  

 Arbetstillfredsställelse innebär hur människor känner kring sitt arbete och olika 

aspekter kopplade till det (Spector, 1997). En god arbetstillfredsställelse består av en positiv 

övergripande känsla för det egna arbetet (Robbins & Judge, 2015). Arnold (2005) hävdar att 

arbetstillfredsställelse är speciellt viktigt av två olika orsaker, den första är att det är ett tecken 

på personens psykiska välmående och mentala hälsa, det är osannolikt att en person som är 

olycklig på arbetet i överlag är en lycklig person. Den andra är att man ofta förutsätter att god 

arbetstillfredsställelse resulterar i god motivation till arbetet och en god arbetsprestation 

(Arnold, 2005). 

1.3. Avhandlingens disposition 

Avhandlingen är huvudsakligen uppbyggd på sju olika delområden: inledning, 

arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse, klasslärarskapet i växelverkan med rektorskapet, 

metod, resultat och diskussion. Det första kapitlet inleds med bakgrund och val av tema och 

fortsätter sedan med syfte och centrala begrepp.  

 I kapitel två, tre och fyra behandlas den teoretiska referensramen i relation till tidigare 

forskning bestående av kapitel om arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och 

klasslärarskapet i växelverkan med rektorskapet. Kapitel två behandlar begreppet 

arbetsmotivation, olika motivationsteorier och arbetsmotivationens inverkan på klassläraryrket 

och klasslärare. I kapitel tre bearbetas arbetstillfredsställelse och relationen mellan 

arbetstillfredsställelse och klassläraryrket och klasslärarskapet. Det fjärde kapitlet behandlar 

klasslärarskapet i växelverkan till rektorskapet. I detta kapitel analyseras även begreppen 

klasslärarskapet och rektorskapet för att ge en bredare förståelse av ämnet.   

 I kapitel fem motiveras för ansats, metod och bearbetning av material. I detta kapitel 

beskrivs den genomförda metodtrianguleringen, datainsamlingsmetoden och analysmetoder. 

Inledningsvis presenteras syfte och forskningsfrågorna, som även preciseras ytterligare. 

Därefter redogörs för datainsamlingsmetod och mätinstrument samt studiens genomförande, 

respondenter och bortfall. Avslutningsvis presenteras studiens reliabilitet, validitet och de 

forskningsetiska principerna.  
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 I kapitel sex presenteras resultatet. Resultatet är indelat i två olika delar: en kvantitativ 

analys och en kvalitativ analys. I den kvantitativa analysen presenteras resultatet baserat på 

enkätens flervalsfrågor medan den kvalitativa analysen presenterar resultatet ur de öppna 

frågorna i enkäten.  

 I det sjunde och avslutande kapitlet förs en analyserande diskussion kring resultatet och 

metoden som valdes för undersökningen. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt 

forskning inom området för rektorers påverkan på klasslärares arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse samt skolutveckling.  
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2. Arbetsmotivation  

Detta kapitel är det första av sammanlagt tre kapitel som behandlar den teoretiska 

referensramen. I detta kapitel presenteras och behandlas begreppet arbetsmotivation samt 

olika motivationsteorier presenteras. Avslutningsvis behandlas arbetsmotivation i relation till 

klasslärarskapet och dess tillhörande arbetsuppgifter. 

2.1. Motivationsteorier 

Begreppet motivation är ett väletablerat begrepp för många som används för att beskriva, 

förutsäga och förklara människors beteende (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Kaufmann 

et al. (2016) hävdar att begreppet motivation härstammar från det latinska ordet movere som 

motsvarar röra. Motivation kan beskrivas som processen som sätter igång, ger riktning åt, 

upprätthåller och bestämmer intensiteten i människans beteende och aktivitet (Kaufmann et al., 

2016; Maslow, 1943; Weman-Josefsson & Berggren, 2013).  

I och med motivationens komplexitet har flera olika forskare försökt förklara 

motivation och dess medierande faktorer ur flera olika perspektiv. En generell motivationsteori 

är Maslows behovshierarki. Maslow (1943) förklarade människans beteende med en 

övergripande behovstrappa. Detta innefattar en femstegs behovstrappa där behovet för 

föregående steg måste vara uppfyllda innan en individ kan övergå till nästa steg. De första 

steget på pyramiden är de fysiologiska behoven bestående av de primitiva och fundamentala 

biologiska behov som mat och dryck, steg två är behovet av säkerhet bestående av fysisk och 

psykisk säkerhet. Det tredje steget definieras som tillhörighet som innefattar behovet av att 

känna sig tillgiven till en annan person eller grupp av personer. Det fjärde steget är 

uppskattning, uppskattning består av behovet av att känna sig uppskattad och respekterad av 

sig själv och andra personer. Det sista steget definierar Maslow (1943) som självförverkligande 

som innefattar behovet av att uppfylla sin fulla potential och kunna utveckla ens kapacitet och 

använda den. (Arnold, 2005; Maslow, 1943; Pinder, 2008)  

 En annan motivationsteori är Herzbergs tvåfaktorteori som baseras på att det finns två 

olika faktorer som påverkar arbetet: hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Herzberg, 2003). 

Herzberg (2003) hävdar att hygienfaktorer är förhållanden i arbetet som kan ge upphov till 

missnöje när det finns brister bland dem, men som inte leder till mer tillfredsställelse ju mer 

uppfyllda de är. Medan motivationsfaktorer leder till ökad tillfredsställelse ju mer uppfyllda de 

är i form av arbetets innehåll, prestationer, erkännande, karriärmöjligheter och ansvar (Weman-
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Josefsson & Berggren, 2003).  

 Maslows behovshierarki kan tillämpas för klasslärare i form av att de inte kan uppnå 

sin fulla potential som undervisare om de inte känner sig respekterade av sina lärarkollegor och 

rektor. Enligt samma teori är det viktigt att klasslärare känner sig tillgiven till kollegiet och 

rektorn förrän de får respekt av sig själva och andra personer. Det kan även konstateras att 

klasslärare bör ha möjlighet till professionell utveckling för att kunna uppnå sin fulla potential. 

Enligt Herzbergs tvåfaktorteori kan hygienfaktorerna utspela sig för klasslärare genom 

orättvisor eller genom dåliga relationer till lärarkollegorna. De olika motivationsfaktorerna kan 

ta form genom att ledningen litar på en och att man får möjlighet att påverka skolans beslut 

samt genom olika typer av ansvarspositioner.  

2.2. Begreppet arbetsmotivation 

  Arbetsmotivation innefattar den övergripande motivation till det egna arbetet (Robbins 

& Judge, 2015) och en vanlig definition är det som uttrycks i en aktivitets riktning, intensitet 

och uthållighet i en arbetstagares beteende (Arnold, 2005; Werman-Josefsson & Berggren, 

2013). Motivation anses även vara en drivkraft som bidrar till en strävan mot olika medvetna 

eller omedvetna mål (Fors Brandebo, 2021). Aronsson (2012) hävdar att människors 

motivation varierar mellan olika sammanhang, över tid och situationer, på samma vis varierar 

även motivation mellan olika individer i olika givna situationer.  

Weman-Josefsson och Berggren (2013) beskriver att då vi är motiverade för vårt arbete 

leder det till att vi trivs där, går till arbetet med positiva känslor och känner troligtvis att arbetet 

utvecklar oss. Ledningens insatser att hitta avgörande faktorer för motivationen och 

prestationen är väldigt viktigt, oberoende hur insatserna utformar sig (Murrell, 2017). Fors 

Brandebo (2021) lyfter även fram att tillit till ledare på arbetsplatsen har ett positivt samband 

med motivationen.  

Det är ett välkänt faktum att organisationer måste sätta mycket arbete på att motivera 

sina anställda och detta leder till ett mer effektivt arbete (Deutsche Forschungsgemeinschaft & 

Kleinbeck, 1990). Många studier visar att aktiviteter av kvalité för anställda bidrar med 

förbättring för organisationens effektivitet (Deutsche Forschungsgemeinschaft & Kleinbeck, 

1990). Att variera arbetsuppgifterna är en teknik som ökar motivationen för arbetet genom att 

minska enformighet och tråkighet (Murrell, 2017). För klasslärare kan detta betyda att man 

arbetar med olika årskurser, ämnen eller projekt. Aronsson (2012) lyfter fram att alla 

organisationer eftertraktar motiverade arbetstagare som gör bra ifrån sig.  
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 Arbetsmotivation beskrivs ofta bestående av två komponenter: inre motivation och yttre 

motivation. Den inre motivationen kommer från individen själv och betyder att personen i fråga 

själv har kontroll över motivationen. Yttre motivation kan handla om att man vill tjäna pengar. 

(Deci, 1975) 

Att motiveras av inre motivation kan till exempel innefatta att en anställd strävar efter 

att göra sitt yttersta på arbetet som tack för att förmannen tror på en och anställt en eller att man 

trivs på arbetet. Den yttre motivationen karaktäriseras av belöningar och bestraffningar. Detta 

innebär att drivkraften i arbetet antingen är i form av eftersträvan efter belöning eller 

undvikande av bestraffning. Detta kan beskrivas som en eftersträvan efter högre lön eller 

befordran för hårt arbete eller undvikande av att behöva skämmas inför sina kollegor som har 

högre lön. (Fors Brandebo, 2021)  

 Herzberg (2003) hänvisar arbetsplatsens policy och administration, övervakning, 

interpersonella relationer, arbetsvillkor, lön, status och säkerhet som yttre motivationsfaktorer 

på arbetsplatsen. Inre motivationsfaktorer bygger på prestationer, erkännande av prestationer, 

arbetsuppgifter, ansvar och möjligheter till avancemang (Herzberg, 2003). Latham (2007) 

antyder att det inte är någon enkel uppgift att förklara inre motivation och konkret notera vad 

det är för något. 

2.3. Klasslärare och arbetsmotivation 

Klasslärare fungerar som den ledande personen i ett klassrum och ansvarar för den pedagogiska 

utvecklingen och läroplansenliga verksamheten i klassrummet. Klasslärares arbetsmotivation 

är en väldigt viktig aspekt i att de ska orka arbeta i det dagliga sociala och pedagogiska 

kontextet och engagera elever i lärandemiljöer som passar för den enskilda elevens individuella 

behov (Lauermann et al., 2017). Klasslärares arbetsmotivation kan endera direkt påverka sitt 

undervisningsbeteende eller ha en medierande effekt mellan kontextuella faktorer och det 

undervisande beteendet (Pelletier et al., 2002). Salovaara och Honkonen (2013) hävdar att ifall 

en rektor lägger sig i en klasslärares dagliga arbete och undervisning kan deras 

arbetsmotivation rubbas. Istället ska arbetsatmosfären präglas av ömsesidigt förtroende och 

arbetsglädje, som i sin tur skapar frihet och ansvarstagande hos klasslärarna (Salovaara & 

Honkonen, 2013).  

Infallsvinklarna för arbetsmotivation är många och kan baseras på grundliga mänskliga 

behov, hur individer kan maximera sina fördelar eller hur mycket vi ska anstränga oss för uppnå 

det som vi upplever som rättvist. Arnold (2005) hävdar att den mest effektiva infallsvinkeln till 
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motivation är den målorienterade som baseras på tanken om att intentioner formar handlingar. 

Detta innefattar att ifall arbetsmål är utmanande och specifika, och i samverkan med respons 

om hur bra individen presterar, blir arbetsprestationen oftast bättre. Motivation i arbetet är även 

viktigt eftersom det leder till känslor av ett gott välbefinnande hos arbetstagarna (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013). 

Ur skolans perspektiv är det bra om personalen är motiverade och engagerade i sitt 

arbete. Weman-Josefsson och Berggren (2013) lyfter fram att det är motivationen som ger de 

arbetsrelaterade aktiviteterna riktning, intensitet, uthållighet och är därför en förutsättning för 

god produktivitet. Ur individens perspektiv är det en viktig fördel att ha ett arbete som väcker 

intresse och engagemang, detta kan leda till förbättrade resultat (Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013). 

 Pelletier et al. (2002) hävdar att det finns väldokumenterat att arbetsmiljöer som stödjer 

lärarnas autonomi, i relation till kontrollerande arbetsmiljöer, tenderar att öka den inre 

motivationen och självbestämmande motivationen. Steinberg (2013) lyfter fram att klasslärare 

själva kan påverka sin attityd och motivation samt syn på vad som är möjligt. Detta handlar om 

hur läraren möter sina elever dagligen och vad läraren gillar i sitt uppdrag. För att en klasslärare 

ska ha förutsättningarna till att upprätthålla sin arbetsmotivation krävs det att hen hittar en 

hållbar balans mellan arbetets yttre krav och de egna inre målen i relation till de resurser som 

finns tillgängliga (Karlberg-Granlund, 2021). Forskning visar att motivation för 

undervisningen inte endast är en viktig faktor för att lärare ska känna sig engagerade till sitt 

arbete, det formar även den egna inställningen till sin roll som undervisande lärare (Lauermann 

et al., 2017).  

Klassläraryrkets karaktär bidrar till att aktiva klasslärare upplever en hel del 

spänningsförhållanden i vardagen. Dessa leder till en balans mellan krav, mål och resurser i 

arbetet som måste behärskas, hur balanseringen utformas kan endera bidra till en känsla av 

stimulerande utmaning eller betungande ansträngning i arbetsvardagen (Karlberg-Granlund, 

2021).  

I ett skede av motivationsbrist behöver klasslärare stöd i olika former. Karlberg-

Granlund (2021) lyfter fram olika stödjande forum för en klasslärare i denna fas som informell 

och god relation med en annan kollega, gemenskapen i det egna arbetsteamet, 

sammanhållningen och samarbete i kollegiet i skolan som helhet eller i ett expanderat 

kollegium med lärare stationerade i andra skolor.  
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Om en klasslärare känner tillit till sin rektor utvecklas det i riktning mot att klasslärare 

även trivs bättre med sitt arbete. För att trivas i sin skola behöver klasslärare känna tillit till 

ledningens karaktär och personliga egenskaper, t.ex. att ledarna har hög integritet och besluten 

som fattas tas på rättvisa grunder. Tillit till sin rektor har anknytning till motivation på 

arbetsplatsen. Inre motivation påverkas av tillit och detta leder till att klasslärare är mer 

intresserade och kapabla att arbeta självständigt och ta initiativ. (Katz et al., 2020) 

Även klasslärares motivation kan delas in i inre och yttre faktorer. Inre 

motivationsfaktorer är bland annat viljan att undervisa och att göra arbete tillsammans med 

eleverna, det egna mentala växandet, inlärningen och utvecklingen samt det egna intresset för 

innehållet i arbetet. Yttre motivationsfaktorer är bland annat nyttovärdet av arbetet, lönen, 

möjligheter till fortsatt utbildning och avancemang inom arbetet. Det lyfts dock fram att 

uppskattning är en viktigare motivationsfaktor än lön. (Salovaara & Honkonen, 2013) 
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3. Arbetstillfredsställelse 

Detta kapitel inleds med genomgång av begreppet arbetstillfredsställelse för att få en förståelse 

av vad begreppet innebär och dess nyansskillnader till arbetsmotivation. Därefter presenteras 

arbetstillfredsställelse och dess innebörd för klasslärare och klasslärarskapet. 

3.1. Begreppet arbetstillfredsställelse   

Spector (1997) beskriver arbetstillfredsställelse enkelt sagt hur människor känner kring sitt 

arbete och olika aspekter kring det. Arbetstillfredsställelse innebär en positiv övergripande 

känsla för det egna arbetet (Robbins & Judge, 2015). Det finns många faktorer som påverkar 

arbetstillfredsställelsen, bland annat situationen, omgivningen, egenskaper hos individen och 

interaktion mellan personen och situationen (Robbins & Judge, 2015). Andra faktorer som kan 

påverka arbetstillfredsställelse är attityder gentemot lön, arbetsvillkor, kollegor och förmän, 

karriärmöjligheter och den inre motivationens aspekter på arbetet i sig själv (Arnold, 2005). 

Arbetstillfredsställelsen innefattas av två olika aspekter, en kognitiv och en affektiv, den 

kognitiva aspekten byggs upp av vår uppfattning om arbetet medan den affektiva bygger på 

hur det får oss att känna oss. (Fors Brandebo, 2021).  

Arnold (2005) fastställer att arbetstillfredsställelse är viktigt främst på grund av två 

faktorer, för det första är det en indikator på en persons psykiska välbefinnande och mentala 

hälsa, det är osannolikt att en person som är olycklig på arbetet skulle vara en överlag lycklig 

person. För det andra antas det ofta att arbetstillfredsställelse leder till motivation och god 

arbetsprestation. (Arnold, 2005)  

Aronsson (2012) beskriver arbetstillfredsställelse i stora drag som en reflektion över 

hur nöjd en anställd är med sitt arbete. Definitionen av arbetstillfredsställelse är en positiv 

känsla som speglar arbetet som helhet eller olika delaspekter av arbetet. Arbetstillfredsställelse 

har betydelse för arbetstagarnas prestationer på arbetet och viljan att stanna kvar på arbetet. 

Tidigare forskning synliggör även att arbetstillfredsställelse förhåller sig med närvaro på 

arbetet, mental hälsa och övergripande livstillfredsställelse. (Aronsson, 2012)  

Spector (1997) hävdar att det är viktigt att människor är tillfredsställda i sitt vardagliga 

liv. Organisationer har oerhörda effekter på sina anställdas arbetstillfredsställelse och att det 

hör till allas intresse att organisationer ska fungera effektivt och smidigt. Tidigare forskning 

delar upp arbetstillfredsställelse i fyra olika kategorier. Dessa är belöningar, andra människor, 

arbetets karaktär och organisationens rutiner. (Spector, 1997)  
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Arbetstillfredsställelse preciseras som attityd till arbetet i utsträckningen positiv till 

negativ. Under många år har arbetstillfredsställelse varit en viktig infallsvinkel för att förstå 

individens beteende i arbetet, både när det gäller produktivitet, trivsel och viktiga 

omständigheter, som frånvaro och personalomsättning. Tidigare forskning befäster att 

arbetstillfredsställelse i hög grad förhåller sig till medarbetarnas känsla av uppskattning, 

självständighet i arbetet, bra kollegiala förhållanden och meningsfull uppgifter. (Kaufmann et 

al., 2016)  

3.2. Klasslärare och arbetstillfredsställelse 

Klasslärare möter i vardagen olika element som ger upphov till utmanande känslor så väl som 

känslor av drivenhet inför arbetet samt känslor av arbetstillfredsställelse (Soini et al., 2010). 

Kääriäinen et al. (1997) lyfter fram att faktorer som påverkar den upplevda stressen och sänker 

arbetstillfredsställelsen hos lärare kan vara klassens storlek och heterogenitet bland med 

eleverna, brådska, otillräckliga materiella resurser, otillräckligt med påverkningsmöjligheter, 

arbetets låga uppskattning, krav riktade mot lärararbetet, vårdnadshavarnas passivitet och det 

allt mer förflyttade ansvaret för fostran av elever, problem med människorelationer, svårt att 

uppnå mål, läroplansmässiga krav samt rollkonflikter.  

Robbins och Judge (2015) lyfter fram att ledaren på arbetsplatsen har en central roll i 

arbetstagarnas arbetstillfredsställelsen. Eftersom rektorn är klasslärarens förman är det viktigt 

att förstå rektorns centrala roll för klasslärares arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelsen 

har även en direkt påverkan på arbetarnas prestation (Robbins & Judge, 2015). Klasslärares 

prestation är väldigt viktig i och med att det korrelerar med förmågan att genomföra sin 

undervisning och tillhörande arbetsuppgifter. Ledarens utformning av arbetet påverkar även 

arbetstillfredsställelsen i egenskap av att arbetstagaren upplever att hen får skälig lön och 

meningsfulla arbetsuppgifter (Robbins & Judge, 2015). 

Klasslärares arbetstillfredsställelse kan redan vid ett tidigt skede i arbetslivet stärkas. 

Ingersoll (2012) fastställer att program för nyutexaminerade lärare i form av hur klasslärare 

kan undervisa, överleva och lyckas som lärare, kan hjälpa till med att öka nya klasslärares 

arbetstillfredsställelse och prestation. En särskilt viktig faktor för lärares välbefinnande och 

arbetstillfredsställelse under sina första år inom yrket är att få vara en del av en 

arbetsgemenskap som ger socialt stöd från äldre kollegor och rektorer (Uusiautti et al., 2014). 

Genom tydliga och delade förväntningar på arbetet mellan klassläraren och rektorn ökar 

klasslärares arbetstillfredsställelse (Price, 2012). 
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4. Klasslärarskapet i växelverkan med rektorskapet  

I följande kapitel behandlas begreppen klasslärarskap och rektorskap samt dessa två i 

växelverkan med varandra. Klasslärarskapet och rektorskapet är väldigt centrala faktorer för 

undersökningen och skapar en referensram för den hierarkiska skillnaden mellan dessa 

komponenter samt hur dessa står i relation till och växelverkan med varandra både i form av 

arbetsuppgifter och ansvarsuppgifter.  

4.1. Klasslärarskapet 

En klasslärare är någon som leder och ansvarar för den övergripande undervisningen för elever 

i åldern 6–13 år i grundskolan. Åbo Akademi (u.å.) definierar klasslärare som en viktig vuxen 

i elevernas liv där klasslärarutbildningen ger verktyg för att arbeta som en professionell expert 

med möjligheter att skapa ett tillitsfullt förhållande till såväl barnen som deras familjer och 

övriga involverade. En klasslärares pedagogiska uppgift består av att vara arbetsledare för en 

grupp elever i sitt arbete i att förvärva kunskaper, färdigheter och värderingar (Granström, 

2020). Stensmo (2000) beskriver ledarskap i klassrummet som ledandet och organiserandet av 

skolklassen som en arbetande grupp vilket innefattar att hantera frågor om disciplin, ordning, 

elevomsorg, gruppera elever för olika arbetsuppgifter och interaktionsmönster samt 

individualisera elevers arbete och lärande. 

En klasslärare behöver omfattande kunskap inom såväl fostran som utbildning. En 

klasslärares kompetens måste vara väldigt bred och i ständig växelverkan med samhället. 

Karlberg-Granlund (2021) lyfter fram att lärarkompetens fastställs enligt samhällets krav på 

kvalifikationer, men den egentliga lärarkompetensen utformas efter det kunnande som den 

specifika verksamheten kräver. En lärares kompetensutveckling sker under hela karriären och 

detta kan synliggöras med hjälp av begreppen kompetens och existens. Med hjälp av dessa 

begrepp synliggörs även skillnaden mellan att bli och vara lärare. Kompetens innefattar sådant 

en klasslärare kan utveckla genom sina studier och det praktiska arbetet medan existens gäller 

läraren som person. Klasslärarskapets grundidé om en professionell och autonom lärare skapar 

förväntningar på det egna förhållningssättet till uppdraget, vilket är professionellt och 

analytiskt i förhållande till både undervisning och fostran, men även till skolans uppdrag i 

samhället. (Karlberg-Granlund, 2021)  

Skolan reflekterar i hög grad den kultur, det samhälle och den historiska epok som 

råder. Även olika politiska system och ekonomiska samt sociala förhållanden ger olika 
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förutsättningar för skolan och för klasslärarnas arbete. I och med skolans karaktär som en av 

de viktigaste socialiserande institutionerna i samhället blir även klasslärares roll väldigt vital 

som aktör för samhällets överföring av värden och normer. (Granström, 2020) 

 I dagens samhälle har det skett en förskjutning i klasslärares ansvar och det förväntas 

av klasslärare att de ska ansvara för allt fler uppgifter än endast undervisningen. Denna 

förskjutning sker på samma gång som skolans roll som ”social inrättning” blivit allt mer 

markant. Detta har även bidragit till nya utmaningar inom yrket. Då klasslärare tidigare haft en 

tydlig roll som kunskapsförmedlare där arbetsuppgifterna främst bestod av att främja ordningen 

och anpassa verksamheten till samhället, ska klasslärare i dagens läge fungera i den 

mångfacetterade pedagogrollen och ansvara för det mångfacetterade uppdraget i samhället med 

fokus på individuell utveckling istället för anpassning till gruppen. (Steinberg, 2013) 

 En klasslärares arbetsuppgifter består utöver att leda barnen i sina studier, av att 

inspirera dem till att bli nyfikna och duktiga elever i skolans alla ämnen, likväl som att lära 

dem uppföra sig i skolan och på fritiden (Olofsson & Björkman, 2020). Ekström Filipsson 

(2020) konstaterat även att det är viktigt att en skola har skickliga och duktiga lärare som kan 

samarbeta och samverka för att tillsammans bygga upp en stark förväntaskultur bland eleverna. 

 Läraren fungerar i klassrummet som en motiverande faktor för eleverna. Denna 

motiverande roll innebär att läraren bör optimera elevernas möjlighet till lärande. För att 

elevernas engagemang och ansträngning ska stimuleras bör de dela skolans och personalens 

mål för verksamheten, det vill säga att alla har en gemensam uppfattning om skolans 

samhällsuppdrag. Ledarskap i klassrummet fungerar enligt hur läraren hanterar den 

socialpedagogiska situation som uppstår i klassrummet, det vill säga lärarens sociala relation 

till klassen och elevernas relationer till varandra i undervisnings- och lärprocessen. (Stensmo, 

2008)  

 Det finns flera olika komponenter som bidrar till välbefinnande för en klasslärare inom 

arbetets ramar. Salovaara och Honkanen (2013) lyfter fram att den egna inställningen och 

relationen till arbetet som en faktor för välbefinnande. Faktorer som påverkar en klasslärares 

känsla av välbefinnande på arbetet är bland annat en känsla av kontroll över vardagen, 

professionellt kunnande, upprätthållande av det professionella kunnandet och förmågan att lära 

sig nya kunskaper samt den egna inställningen i växelverkan med arbetsvardagen (Salovaara 

& Honkanen, 2013). Den professionella utvecklingen är en viktig del av klassläraryrket. 

Karlberg-Granlund (2021) hävdar att den professionella utvecklingen är något som sker stegvis 

inom yrket.  
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4.2. Rektorskapet 

Rektorskapet i en skola innebär att leda, styra och övervaka skolans undervisande samt 

fostrande arbete. En rektors arbetsuppgifter omfattas utöver detta även av att tillhandahålla 

verksamhetens ekonomi, personalledning och undervisningsuppgifter. Det krävs också att en 

rektor har kunskap inom verksamhetsledning, pedagogik och ett intresse av att utveckla 

arbetsmiljön. (Suomen rehtorit ry - Finlands rektorer rf [SuRe-FiRe], u.å) 

I och med att rektorn ansvarar för att leda verksamheten så att den förverkligar skolans 

pedagogiska uppdrag krävs det även ett väldigt mångsidigt och mångfacetterat kunnande hos 

rektorn (Uljens, 2021). Förutom att rektorn arbetar med skolans schema, dess läroplan och 

utvärdering så ansvarar rektorn även för undervisningsplanering, ekonomi, utrymmen och 

kommunikation i skolan (Uljens, 2021). En utmaning för rektorer är att rollen i skolan och det 

stora ansvaret i verksamheten ger upphov till väldigt mycket olika förväntningar från flera 

diverse håll och riktningar (Kääriäinen et al., 1997). Saarukka (2016) lyfter fram att lärares 

förväntningar på rektorn är kopplade till skolans verksamhetskultur och rektorns förmåga inom 

både det administrativa och pedagogiska ledarskapet. Utöver detta förväntar sig även 

klassläraren stöd och trygghet av rektorn i sitt vardagliga arbete samt rättvisa och 

likabehandling (Aho, 2011; Salovaara & Honkonen, 2013).  

För att kunna leda skolans undervisande och fostrande arbete krävs kännedom och 

kunskap om läroplanen. Rektorer besitter det yttersta ansvaret vid implementering av 

läroplanen i skolans verksamhet och kan i viss mån även välja hur implementeringen ska 

genomföras (Mäkiharju, 2021). Vid ledandet och främjandet av den läroplansenliga 

undervisningen krävs det enligt rektorerna själva en strategisk och kunnig ledare som kan 

handla i växelverkan med den resterande personalen (Lahtero et al., 2022). Eftersom det i första 

hand är klasslärarna som tillämpar den läroplansenliga undervisningen och rektorerna 

övervakar genomförandet är det viktigt att rektorn har kännedom om verksamheten i skolan 

och hur lärarna klarar av att uppnå dessa mål. Katz et al. (2020) konstaterar att en rektor som 

styr en intelligent och lyhörd skola alltid ska vara uppmärksam på vad som försiggår i skolans 

samtliga klassrum, vilket även krävs för att ha en inblick i arbetet kring läroplanen.  

Det förväntas av en rektor att hen ska ha så väl sakkunskap som förmåga att tolka och 

tillämpa styrdokumenten i skolvardagen (Saarukka, 2016). Rektorn arbetar även 

organisatoriskt distribuerande med räckvidd över flera av de olika nivåerna inom 

utbildningsförvaltningen (Uljens, 2021). Detta innefattar bland annat kommunikation på skol-

, kommun- och nationell nivå. Trots att rektorer besitter ett stort ansvar som är nära kopplat till 
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omvärldens förväntningar är det viktigt för en rektor att ha i åtanke sitt ansvar i att leda 

personalen och att se till att deras behov tillfredsställs. Till en rektors uppgift hör även att 

tillsammans med lärarna skapa de stora riktlinjerna som strategier, basuppgifter och visioner 

för skolan samt göra upp gemensamma värden för verksamheten och det pedagogiska 

ledarskapet (Salovaara & Honkonen, 2013).  

En rektor besitter ett stort ansvar som innefattar väldigt mycket mer än endast de 

byråkratiska uppgifterna. Den centrala rollen rektorn har i skolan har även en stor påverkan i 

att skapa en positiv atmosfär i skolan (Aho, 2011; Price, 2012). Rektorn bidrar dagligen till att 

skapa en positiv arbetsatmosfär genom sina vardagliga handlingar och sitt sätt att leda 

verksamheten (Aho, 2011). Dinham (2016) anser att rektorskapet internationellt sett ses som 

en avgörande faktor för att förbättra skolans effektivitet, lärares kvalitéer och elevernas 

prestationer. Rektorers inflytande på undervisningens utveckling och kvaliteten av 

undervisningen för eleverna har noterats vara betydelsefull (Dinham, 2016). Det är även 

centralt att rektorn bidrar till att skapa en känsla av samhörighet i skolan och upprätthållandet 

av den (Aho, 2011). I och med detta kan det konstateras att det är väldigt viktigt att en del av 

rektorns mångsidiga utbildningsledarskap består av den pedagogiska aspekten (Uljens, 2021).  

Att vara rektor är inte alltid en lätt uppgift. Sandén (2007) lyfter fram att en rektor 

rekryteras ur det egna yrkesmannaledet vilket kan leda till en rollkonflikt då hen varken är 

arbetsgivare eller kollega till resterande lärarkår. Rektorn förväntas kommunicera sakligt med 

kännedom om regelverk och styrsystem för skolarbetet på samma gång som hen ska leda 

kollegiet och sakkunnigt inspirera till en gynnsam samverkansaktivitet (Saarukka, 2016). 

Jönsson (2001) konstaterar att allt ledarskap bygger på kommunikation och ledningen för en 

skola bör kommunicera med personal, elever, föräldrar och politiker. Ifall en rektor inte kan 

förmedla förändringsbudskapet på ett trovärdigt sätt åtminstone till personal och föräldrar 

kommer denna förändring att misslyckas (Jönsson, 2001). Salovaara och Honkonen (2013) 

lyfter fram att det är väldigt viktigt att rektorn bemöter alla rättvist och opartiskt vilket i 

praktiken betyder att alla klasslärare ska ha samma möjligheter till olika typer av erbjudanden 

inom arbetets ramar.  

Rektorernas arbetssituation är unik. Rektorer ska samarbeta med sina kollegor för att 

producera ändamålsenliga villkor för undervisning och lärande, och på samma gång som de 

står inför den utmanande uppgiften att stötta alla lärare i skolan ska de även leva upp till 

förväntningar från sina förmän och statliga myndigheter (Katz et al., 2020).  
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Klasslärare förväntar sig även av rektorer att de kan leda skolan väl. En rektor kan sköta 

disciplin och ordning, är en pedagogisk ledare mer än en chef, skapar skolans anda och 

atmosfär, styr helheten och de stora dragen, är duktig och rättvis i problemlösning, fungerar 

som representant och är som en av lärarna i arbetsgemenskapen. Av rektorn förväntas även 

möteskunskap, förmåga att ta snabba beslut, en förmåga att tala och hålla föredrag samt kunna 

upprätthålla relationer till högre skolmyndigheter. (Kääriäinen et al., 1997) 

Rektorn i en skola kan ha en central roll för den enskilda klasslärarens välbefinnande. 

En av de mest centrala rollerna för välbefinnandet är att ledningen lyssnar på arbetstagarna och 

deras behov (Salovaara & Honkonen, 2013). Genom en öppen dialog och en tillgänglig rektor 

kan detta uppnås i skolan, även med hjälp av utvecklingssamtal kan ledningen få en inblick i 

klasslärarens arbetsvardag. Enligt Salovaara och Honkanen (2013) kan rektorn lättast öka 

välbefinnandet på arbetsplatsen samt främja förtroendet hos klasslärarna genom att fästa 

mindre uppmärksamhet vid brister och fel, och hellre fokusera på att uppmärksamma 

klasslärare och det positiva i deras arbete. 

4.3. Växelverkan mellan klasslärare och rektor 

Växelverkan mellan klasslärare och rektor är ett krav i dagens skola då rektorn leder 

verksamheten. Dessa två komponenter ingår i ett dynamiskt samspel i skolan, där allas 

pedagogiska arbete utformas av att arbeta med undervisning och lärande (Saarukka, 2016). 

Ekström Filipsson (2020) lyfter fram att det krävs att alla anställda i skolan förstår sin position 

och sin roll samt ha förmågan att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle för att det gemensamma 

kollektivet, det vill säga skolan, ska fungera. Organisationen måste vara ett levande socialt 

system som måste skötas och vara effektivt (Ekström Filipsson, 2020) för att det ska fungera.  

Rektorns roll i en klasslärares vardag och deras förutsättningar att klara av den är väldigt 

betydelsefull. Enligt Aho (2011) förväntar en klasslärare sig ledarskap av rektorn, på samma 

vis som lärare måste fungera som ledare för eleverna så måste rektorn fungera som en ledare 

för lärarna. Den institutionell spelplan (Berg, 2020) som skapas av växelverkan mellan 

klasslärare och rektorer förstås och analyseras i relation till hur rektorers och klasslärares 

föreställningar om styrning och samverkan av skolans inre arbete sätter gränser eller ger 

möjligheter för skolans lärare att använda spelplanen (Olofsson & Björkman, 2020).  

När det sker samverkan mellan lärare och lärare samt mellan rektor och lärare skapas 

en så kallad arbetskultur i skolan (Olofsson & Björkman, 2020). För att det ska bildas en 
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önskvärd arbetskultur i en skola krävs det att alla klasslärare samarbetar mot samma vision och 

mål som en effektiv organisation (Ekström Filipsson 2020).  

Ekström Filipsson (2020) menar att en fungerande organisation är då alla delar drar åt 

samma håll och bildar en helhet så övergår det från att vara ett enskilt system till ett kollektiv. 

Rektorns roll är att skapa rätt sammanhang för lärarna som fokuserar på kvalitet och vision där 

hens ledarstil strävar till att skapa ett lag där alla enskilda lärare tillsammans skapar ett resultat. 

Detta innebär att rektorns kompetens och engagemang i ledarskapet gör skillnad för helheten. 

(Ekström Filipsson, 2020)  

Enligt Price (2012) har en rektors sätt att arbeta en stor påverkan på den enskilda 

klasslärarens arbetsvardag och attityder gentemot arbetet. Aho (2011) hävdar även baserat på 

tidigare forskning att rektorn kan ha en vital roll för såväl den enskilda lärarens men även hela 

arbetsgemenskapens överlevnad. Genom tydliga och välformulerade ömsesidiga förväntningar 

mellan rektorer och lärare ökar även klasslärares positiva attityder gentemot arbetet (Price, 

2012). Olofsson och Björkman (2020) hävdar att ifall rektorn och lärarkåren har olika syn på 

styrningen och samverkan i skolan kommer det troligtvis att försvaga djupare samarbeten och 

istället stödja ett individualistiskt generellt lärarbeteende, men främst då det gäller arbetslagen. 

En klasslärare kan även stödjas i sitt arbete av rektorn genom att hen med hjälp av sitt ledarskap 

och vardagliga handlingar skapar en öppen arbetsgemenskap och en innovativ arbetsatmosfär 

(Aho, 2011). Det är även viktigt att klasslärare ständigt har möjlighet till professionell 

utveckling och att de får stöd i att främja sin kunskap. Traditionellt sett kan en lärares lärande 

och hens professionella utveckling stödjas och främjas genom föreläsningar, kursdagar, 

seminarier och konferenser (Karlberg-Granlund, 2021).  

I relation till klasslärare besitter rektorn en maktposition. Genom att rektorer 

distribuerar makt i beslut gällande skolan stiger mängden av interaktion mellan rektorer och 

lärare och detta korrelerar även med det individuella resultatet (Price, 2012). Emellertid skapas 

skolans arbetsmiljö och samhörighet av både rektorer och lärare i samverkan till varandra. En 

grundrättighet i arbetsgemenskapen är att alla ska få vara sig själv (Aho, 2011). En hållbar 

gemenskap på arbetsplatsen bygger på många olika faktorer. Några grundfaktorer är ömsesidig 

respekt för varandra, en öppen diskussionskultur, gemensamma förfaringssätt och acceptans, 

förståelse och uppskattning för de olika personerna i kollegiet (Aho, 2011). 

Rektorer diskuterar ofta elevernas välbefinnande men endast då och då berör 

diskussionen även lärarna. När lärarna känner sig trygga, uthålliga och kapabla skapas ett 

klimat som kännetecknas av engagemang i professionellt lärande. Genom att främja lärarnas 
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välbefinnande bygger man på deras relationer och utvecklar deras samarbetsförmåga. Det är 

väldigt viktigt med positiva relationer inom personalen för att påverka lärandet och 

åstadkomma betydande förändringar i en skola. Lärande och samarbete är det centrala för att 

uppnå positiva relationer. All personal i en skolan bör veta hur viktigt det är med kontinuerligt 

lärande för att kunna erbjuda eleverna en mer ändamålsenlig undervisning. Lärare som 

uppfattar att de kan påverka skolans inriktning blir mer benägna att medverka med sina idéer 

och kunskaper. Då all personal på en skola gör sitt yttersta för ett gott samarbete med målet att 

stärka lärande organisationen, förbättras även skolans potential att stärka elevernas lärande. 

(Katz et al., 2020)  
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5. Ansats, metod och bearbetning av material  

Nedan redogörs för vilka metoder som använts i studien. I kapitlet presenteras syftet och 

forskningsfrågorna och därefter diskuteras valet av forskningsansats och metoden. Vidare 

redogörs för datainsamlingsmetoden, genomförandet, val av informanter och bearbetningen 

av data. Avslutningsvis redogörs för studiens reliabilitet, validitet och forskningsetiska 

principer.  

5.1. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna avhandling är att undersöka rektorernas påverkan på klasslärares 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse ur ett klasslärarperspektiv. Utgående från syftet har 

följande forskningsfrågor formulerats:  

 

1. Påverkas klasslärares arbetsmotivation av rektorn? 

2. Påverkas klasslärares arbetstillfredsställelse av rektorn?  

3. Hur kan rektorer enligt klasslärare stödja deras arbetsmotivation?  

4. Hur kan rektorer enligt klasslärare stödja deras arbetstillfredsställelse? 

 

Olsson och Sörensen (2021) lyfter fram att forskningsfrågorna för en studie ska vara 

omsorgsfullt formulerade då problemformuleringen är kärnan i varje forskningsprocess. Med 

detta krav för problemformulering i åtanke har fyra forskningsfrågor omsorgsfullt formulerats. 

Baserat på ovanstående forskningsfrågor eftersträvar studien att finna resultat som beskriver 

om rektorer påverkar klasslärares arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse samt hur de kan 

stödja klasslärare i dessa komponenter.  

I forskningsfråga ett och två vill vi ta reda på ifall klasslärares arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse påverkas överhuvudtaget av den utnämnda rektorn i skolan de är 

verksamma i. I forskningsfråga tre och fyra vill vi ta reda på hur en rektor kan stödja 

klasslärares arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse ur ett klasslärarperspektiv.  

 För att mäta arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelsen ställs frågor relaterade till 

faktorer som kan främja eller hämma den upplevda arbetsmotivationen. För att mäta 

arbetstillfredsställelse kan olika formulär användas, gemensamt för dessa formulär är att de kan 

ställa frågor kring hur den anställda känner inför sitt arbete i sin helhet och/eller fokusera på 
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specifika aspekter som lön, arbetsaktiviteter, arbetsvillkor, karriärmöjligheter, relationen med 

ledare och relationen med kolleger (Arnold, 2005). 

5.2. Val av metod och forskningsansats 

Studien är genomförd som ett deskriptivt projekt i form av en tvärsnittsstudie. Detta innebär 

att resultatet är en beskrivning av respondenternas uppfattningar vid ett givet tillfälle (Olsson 

& Sörensen, 2021). Denna ansats är därför mest passande för studien då klasslärares 

uppfattning om rektorers påverkan på den upplevda arbetsmotivationen och 

arbetstillfredsställelsen samt hur rektorer stödjer dem i dessa komponenter har undersökts 

under en specifik, tidsbegränsad period. 

Baserat på vårt undersökningssyfte har vi valt att genomföra en metodtriangulering 

(eng. mixed method), det vill säga en undersökning bestående av kvantitativ och kvalitativ 

karaktär. Metodtriangulering är en sammansättning av metoder där element ur två eller flera 

metoder kombineras, med hjälp av detta kan viktiga resultat och insikter fås fram kring 

individer som inte nödvändigtvis skulle ha framkommit med endast en av metoderna (Axinn, 

2006). Olsson och Sörensen (2021) lyfter fram att metodtriangulering erbjuder ett bredare 

underlag med flera synvinklar, men ger på samma gång en mer komplex och tidsödande 

datamängd att analysera. Med hjälp av metodtriangulering reduceras även risken för 

samplingsfel i resultatet (Axinn et al., 1991). 

I denna enkätstudie förekommer element ur såväl den kvantitativa forskningsmetoden 

som den kvalitativa forskningsmetoden. Detta utformas som kvantitativa frågeställningar vars 

resultat kan analyseras med hjälp av statistisk analys och kvalitativa frågeställningar bestående 

av öppna frågor som analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

Kvantitativa metoder inkluderar mer eller mindre matematiskt avancerade 

tillvägagångssätt för att kunna analysera värden och uppgifter som kan betecknas med siffror. 

Kvantitativa metoder är lämpligast då det är viktigt att kunna lägga värden på 

undersökningsmaterialet. Då man gör ett frågeformulär är det viktigt att kunna täcka in ämnet 

fullständigt och systematiskt med frågor för att ge en tydlig struktur. Förberedelserna är viktiga 

i en kvantitativ studie. En fördel med skriftliga enkäter är att respondenterna själva får 

bestämma när de svarar på enkäten. En annan fördel är att bearbetningen och analysen av 

materialet går ganska snabbt och kan till viss del förberedas. En nackdel med skriftliga enkäter 

är att det kan ske missförstånd. (Eliasson, 2013)  
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En kvantitativ undersökning syftar att ta reda på hur utbredda olika förhållanden och 

värderingar är bland respondenterna (Eliasson, 2013). Den som deltar i kvantitativ 

undersökning är inte intressant i sig själv, utan som representant för den grupp som 

undersökningen gäller (Eliasson, 2013). I denna studie är det gruppen klasslärare som är 

intressant för resultatet.  

Olsson och Sörensen (2021) hävdar att i enlighet med uppbyggnaden av en kvantitativ 

forskning utgår man från teori grundad i tidigare forskningsresultat som struktureras och delats 

upp i delar i prövningsbara hypoteser som utformar klart definierade syften som fungerar som 

utgångspunkt för studien. I nästa fas genomförs den statistiska analysen och utvärderingen i 

ljuset av den uppställda teorin. Slutligen kan den uppställda hypotesen och teorin falsifieras 

eller utvecklas. (Olsson & Sörensen, 2021)  

Kvalitativa tillvägagångssätt öppnar upp för kunskap gällande egenskaper, innehåll och 

karaktär samtidigt som de kvantitativa säger mer om omfattning, fördelning och jämförelser 

mellan grupper (Olsson & Sörensen, 2021). Ahrne och Svensson (2015) hävdar att kvalitativa 

metoder kan utspela sig som väldigt olika, vilket gör att det är svårt att definiera exakt vad 

kvalitativa metoder är.  

Eftersom kvalitativa metoder har vuxit fram som en motsats till kvantitativa metoder 

leder det till att diskussionen om kvalitativa metoder har formats som en kritik för och ett 

alternativ till kvantitativa metoder (Ahrne & Svensson, 2015). En kombination av dessa två 

metoder i form av metodtriangulering är därför fördelaktigt för denna studie.  

Styrkan i en kvalitativ metod är placerad i att tillåta mänskliga tankar och erfarenheter 

att skapa nya förståelser och sätt att se på världen. Forskningens potentiella svaghet är att den 

är starkt beroende av forskarens färdigheter, utbildning, intellekt, självdisciplin och kreativitet. 

De mänskliga komponenterna i en kvalitativ studie utgör både styrka men samtidigt en svaghet 

i studien. (Fejes & Thornberg, 2019) 

Syftet med den kvalitativa delen av den använda ansatsen är att hitta samband mellan 

om rektorer kan påverka klasslärares arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse samt hur de 

kan stödja klasslärare inom dessa kategorier. Med hjälp av kvantitativa element undersöks 

samband mellan olika företeelser för att skapa ett teoretiskt system av helhetsskapande 

strukturer utgående från kopplingar mellan tidigare forskning och resultat från det kvantitativa 

elementet (Patel & Davidson, 2019). 
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Baserat på denna sammanfattade kunskap om de olika ansatserna har det konstaterats 

att en kombination av bägge i form av en metodtriangulering är den mest ändamålsenliga 

metoden för denna studie.  

5.3. Datainsamlingsmetod och mätinstrument 

5.3.1. Enkät som datainsamlingsmetod  

Vid valet av datainsamlingsmetod är det viktigt att väga fördelar och nackdelar med 

den valda metoden. Insamlingen av resultatet för denna studie gjordes med hjälp av en 

webbenkät i E-Lomake. Detta val gjordes för att nå ut till så många som möjligt och för att 

kunna uppnå ett stort sampel. En enkät klassas som en effektiv datainsamlingsmetod i och med 

att den når ut till målgruppen för studien på en kort tid samt på grund av att forskaren inte 

behöver lägga ner mycket tid på den själva insamlingen av data (Patel & Davidson, 2019). 

Olsson och Sörensen (2021) hävdar att formulärets disposition är viktig. De inledande 

frågorna ska vara enkla, naturliga och oprovocerande att svara på men samtidigt relevanta för 

studien. Svårare frågor kommer senare i enkäten. Det är även viktigt att frågorna och 

svarsalternativen är entydiga, det vill säga att de bara kan tolkas på ett sätt. (Olsson & Sörensen, 

2021) 

Vid skapandet av ett frågeformulär bör ett entydigt, enkelt och begripligt språk 

tillämpas samt dubbla, ledande eller förutsättande frågor undvikas (Olsson & Sörensen, 2021). 

Språket och formulärets layout har en stor betydelse för respondenterna samt formulärets 

struktur, som bör vara tydlig (Eliasson, 2013). Frågor som handlar om samma ämne eller 

område ska placeras sammanhängande (Eliasson, 2013). Eliasson (2013) lyfter fram att i 

inledningen av enkäten bör det refereras för vad forskaren gör för att skydda respondenternas 

integritet. Detta har meddelats åt respondenterna genom att framföra i inledningen att alla svar 

är anonyma och konfidentiella.  

Med hjälp av den utskickade enkäten har både den kvantitativa ansatsens och den 

kvalitativa ansatsens komponenter samlats in. Detta har gjorts med hjälp av två olika typer av 

frågor: flervalsfrågor där respondenterna väljer det mest passande svaret för sina åsikter och 

öppna frågor där respondenterna fritt får formulera sina personliga svar baserat på sina 

erfarenheter.  

En risk som framkommer med enkät som datainsamlingsmetod är att respondenterna 

inte har möjlighet till att ställa frågor till forskarna gällande enkäten och hur de ska svara. Detta 
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leder till att det är väldigt viktigt att formulera tydliga frågor i enkäten och information om 

genomförandet för respondenterna. (Ejlertsson, 2019) 

5.3.2. Mätinstrument 

Olsson och Sörensen (2021) lyfter fram att den kvantitativa undersökningen 

karaktäriseras av siffror medan den kvalitativa tar uttryck i ord. Detta kan även konstateras i 

den kvantitativa delen av studien. Resultatet samlas in på ordinal nivå. Olsson och Sörensen 

(2021) beskriver ordinal nivå som att respondenternas svar rangordnas t.ex. efter storlek. De 

framkomna mätvärdena kan inte användas vid beräkning med hjälp av de fyra räknesätten utan 

besvarar till exempel på trivsel i arbetet (Olsson & Sörensen, 2021). Svaren rangordnas av de 

olika svarsalternativen där ”jag håller helt med” är bättre än ”jag håller delvis med” och 

skillnaden mellan ”jag håller helt med” och ”jag håller delvis med” är lika stort som ”jag håller 

inte alls med” och ”jag håller delvis inte med”. 

Vid bearbetningen av materialet har vi slagit ihop svarsalternativen ”jag håller helt 

med” och ”jag håller delvis med” till ”jag håller helt/delvis med” och svarsalternativen ”jag 

håller delvis inte med” och ”jag håller inte alls med” till ”jag håller delvis/inte alls med”. Vid 

denna sammanslagning blir variabelvärdet två (2) för ”jag håller helt/delvis med” och 

variabelvärdet ett (1) för ”jag håller delvis/inte alls med”. 

5.4. Studiens genomförande, respondenter och bortfall  

Redan i ett tidigt skede av studien definierades studiens sampel som klasslärare i Svenskfinland 

och målet var att resultatet skulle kunna generaliseras till samplet. Detta fastställer även Olsson 

och Sörensen (2021) som en förutsättning för en studie. Olsson och Sörensen (2021) lyfter fram 

att det är viktigt att testa frågeformuläret innan det skickas ut åt respondenter. En 

provundersökning är viktig att genomföra innan den egentliga studien (Olsson & Sörensen, 

2021). Den använda enkäten granskades av vår utnämnda handledare innan den skickades ut i 

form av en pilotundersökning åt två utbildade klasslärare som kritiskt granskade 

frågeformuläret och utvärderade det.  

Ejlertsson (2019) fastställer att för att få en hög svarsfrekvens bör frågeformuläret 

skickas ut vid en tidpunkt då de inte konkurrerar allt för mycket med andra kända aktiviteter. 

Enkäten valdes att skickas ut tisdagen den 15 februari 2022 och enkäten var öppen framtill 

söndagen den 13 mars 2022. På detta vis konkurrerar tidpunkten inte med sportlovsveckorna i 

Svenskfinland och klasslärarna hade gott om tid att bidra med sina svar. Enkäten har delats 
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med olika bildningsdirektörer i 13 kommuner i Svenskfinland som ombetts vidarebefordra 

enkäten tillsammans med ett följebrev till klasslärare i kommunen de arbetar i. Följebrevet 

innehöll information om avhandlingens studie, varför deras svar är viktiga, tidsåtgång för 

ifyllande av enkäten, våra kontaktuppgifter ifall det fanns frågor och länk till enkäten. Enkäten 

delades även på sociala medier av oss, våra medstuderande och andra inom branschen. Detta 

innebär att studien baseras på ett subjektivt urval som Olsson och Sörensen (2021) definierar 

som att använda sig av frivilliga försökspersoner eller gör ett subjektivt urval. Detta innebär att 

urvalet inte är slumpmässigt valt. En risk med att inte använda sig av slumpmässigt val är att 

det kan bidra till att resultatet systematiskt avviker från hela populationen då det gäller sådant 

som ska observeras och registreras samt kan bidra till ett skevt urval där möjligheten till 

generalisering begränsas (Olsson & Sörensen, 2021). 

Eliasson (2013) rekommenderar att det i slutet av enkäten riktas ett tack till 

respondenterna. Detta har integrerats i enkäten och på samma ställe fanns även våra 

mailadresser samt vår handledares ifall några frågor uppstått under genomförandet av studien. 

För de som var intresserade av att ta del av resultatet i studien fanns möjligheten att svara på 

en valfri fråga i enkäten där respondenterna fick fylla i sin e-postadress för att kunna motta 

resultatet efter att avhandlingen slutförts. 

I och med det subjektiva respondentvalet är bortfallet svårt att analysera. Inom enkäten 

sker ett bortfall i de öppna frågorna. De kvantitativa frågeställningarna är alla besvarade av alla 

respondenter medan de kvalitativa frågeställningarna är besvarade av endast 24 av 51 

respondenter. Detta innebär att det sker ett internt bortfall, det vill säga bortfall på vissa frågor 

i formuläret (Olsson & Sörensen, 2021). På grund av det interna bortfallet är samplet för det 

kvantitativa resultatet större än för det kvalitativa resultatet.  

Detta bortfall kan analyseras genom att undersöka korrelationen mellan tillgängliga 

variabler och undersöka ifall det finns någon effektvariabel som bidrar till en snedvriden effekt 

i någon av frågorna (Olsson & Sörensen, 2021). Exempel på dessa är antal verksamma år som 

klasslärare, rektorns stationering eller antalet verksamma lärare i skolan.  
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5.5. Bearbetning och analys av data  

5.5.1. Bearbetning och analys av det kvantitativa materialet  

Vid analysen av materialet undersöks sambandet mellan rektorskapet och klasslärares 

arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation för att undersöka rektorns påverkan på dessa två 

vitala faktorer för klasslärares välbefinnande på arbetsplatsen.  

Analysen av det kvantitativa resultatet har för bästa möjliga resultat bearbetats och 

analyserats i ett statistikprogram. Bearbetningen och analysen har genomförts i 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 24. Vid bearbetningen av materialet har fem 

svarsalternativ slagits ihop till tre för att göra resultatet mer generaliserbart och mer 

överskådligt. Vid analyseringen av det kvantitativa resultatet har korstabulering (eng. 

crosstabs) använts och resultatet har sedan analyserats med hjälp av statistiskt test. Som 

statistiskt test har kontrollerande t-test (eng. independent samples t-test) använts. Med hjälp av 

en korstabulering skapas en korstabell för att sammanfatta associeringen mellan variabler på 

samma skalnivå och på detta vis synliggörs relationen mellan resultatet på olika frågor i 

frågeformuläret (Hinton et al., 2014). I ett statistiskt test undersöks skillnaden mellan samplet, 

testet undersöker ifall resultatet är generaliserbart till population eller om det inte är det (Hinton 

et al., 2014). Ett t-test är ett av de mest populära testen att jämföra två sampel med (Hinton et 

al., 2014), denna jämförelse kan till exempel vara ifall rektorns stationering i skolan har en 

påverkan på klasslärares arbetsmotivation. I denna studie har det valts att analysera 

signifikansvärdet med hjälp av t-test för att kunna dra slutsatser kring resultatets 

generaliserbarhet till klasslärare i Svenskfinland. I t-test kan man mäta signifikansvärdet. Om 

signifikansvärdet (p) är större än 0,050 kan det konstateras att skillnaderna är statistiskt 

signifikanta. Ifall p är mindre än 0,050 kan det inte konstateras att skillnaderna är statistiskt 

signifikanta, i detta fall används Sig. 2-tailed som med 95 % säkerhet bekräftar skillnadens 

statistiska signifikans om p värdet är under 0,050. Om skillnaderna är statistiskt signifikanta 

kan det fastställas att resultatet kan generaliseras till populationen. 

5.5.2. Bearbetning och analys av det kvalitativa materialet  

Resultatet av den kvalitativa delen har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Det 

finns flera olika sätt att analysera kvalitativ data på (Fejes & Thornberg, 2019). Kvalitativ 

innehållsanalys är en analysmetod som lämpar sig för studier med skrivna resultat och kan 
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användas till att analysera innehållet (Olsson & Sörensen, 2021). Av denna orsak är metoden 

lämplig för den kvalitativa analysen av materialet i den genomförda studien.  

Fejes och Thornberg (2019) lyfter fram att kvalitativ analys kan leda till utmaningar i 

ett skapa mening ur en massiv mängd data. Med hjälp av metodtriangulering undviks detta då 

resultatet begränsas till endast fyra öppna frågor i enkäten. Fejes och Thornberg (2019) hävdar 

även att varje kvalitativ studie är säregen vilket innebär att det analytiska arbetssättet även är 

säreget. 

 Innehållsanalys brukas för att vetenskapligt analysera dokument, både skrivna och 

sådana som återger tal. En innehållsanalys kan göras med hjälp av två olika ansatser: manifest 

och latent. Manifest innehållsanalys bearbetar textmaterialet och innehållet och försöker 

beskriva de synliga uppenbara komponenterna. Latent innehållsanalys innebär att forskaren 

arbetar med vad textmaterialet handlar om och gör en egen tolkning av det som ligger bakom 

meningarna. (Olsson & Sörensen, 2021) 

Analysen baseras på de fyra olika forskningsfrågorna och har därför delats in i fyra 

olika delar: rektorns påverkan på klasslärares arbetsmotivation, rektorns påverkan på 

klasslärares arbetstillfredsställelse, olika medel med vilka rektorn påverkar klasslärares 

arbetsmotivation och olika medel med vilka rektorn påverkar klasslärares 

arbetstillfredsställelse. För att hitta olika teman har en induktiv (konventionell) ansats 

tillämpats vid innehållsanalysen. Den induktiva ansatsen innebär att beskrivande teman och 

kategorier skapas fritt efter textens innehåll (Hsieh & Shannon, 2005). Den manifesta 

innehållsanalysen genomfördes i form av färgkodning för att enklare dela in resultatet i olika 

teman. Då kategoriseras olika sammanhängande teman med varandra i en specifik färg för att 

konkret kunna bilda en konstruktion där det visuellt är enklare att se skillnad på de olika 

temana. Enligt Kress (2010) kan användningen av färgkodning hjälpa att skapa olika teman 

som avgränsas, kopplas samman och identifieras. Exempel på sammanhängande teman som 

utformades i delen rektorns påverkan på klasslärares arbetstillfredsställelse är rektorns 

delaktighet, rektorns kontroll, rektorns påverkan på klasslärares upplevda uppskattning och 

motivation, arbetsatmosfären och resursfördelning.  

 

 



 

 

31 

5.6. Reliabilitet, validitet och forskningsetik principer 

Reliabilitet betyder att det ska finnas en överensstämmelse mellan mätningar med samma 

mätinstrument, alltså att forskningen skulle få samma resultat varje gång den mäts (Ejlertsson, 

2019; Olsson & Sörensen, 2021). Ejlertsson (2019) antyder att om frågorna har hög reliabilitet 

ska det slumpmässiga felet vara litet. I studien har reliabiliteten ökats genom att ha så tydliga 

frågor som möjligt vilket eliminerar risken för missförstånd av frågorna och på det viset ökar 

studiens reliabilitet. Reliabiliteten har stärkts genom t-test i statistikprogrammet IBM SPSS 

Statistics 24 för att generaliseringen ska kunna kopplas till populationen. Vid statistisk analys 

är det viktigt att forskaren är noggrann och har genomfört studien korrekt i och med att t-testet 

endast är en statistisk teknik där det inte framkommer ifall forskaren gjort fel vid 

genomförandet av studien eller överförandet av resultatet (Hinton et al., 2014). För att undvika 

fel vid den statistiska analysen har denna genomförts med omsorg och noggrannhet och 

analyserna har gjorts vid upprepade tillfällen för att säkerställa deras korrekthet. 

Bell och Nilsson (2006) definierar reliabilitet som ett uttryck för i vilken grad samma 

undersökning skulle ge samma resultat i genomförande vid ett annat tillfälle eller av en annan 

person och validitet som en beteckning för ifall forskningsfrågan mäter det som den förväntas 

mäta. Genom att granska forskningsfrågorna innan fastställning av dem och noga granskande 

av litteraturen kan både hög validitet och reliabilitet uppnås i studien. 

 För att kunna kontrollera reliabiliteten i en kvantitativ studie kan Cronbach’s Alpha 

användas. Pallant (2020) konstaterar att denna reliabilitetsanalys kan konstatera en indikation 

av den genomsnittliga korrelationen mellan de diskuterade variablerna i analysen. Detta test 

kan även mäta testets noggrannhet och giltighet samt ifall testet kan förväntas ge samma 

resultat vid ett annat tillfälle (Hinton et al., 2014). Cronbach’s Alpha ger ett reliabilitetsvärde 

mellan 0–1 där 0 innebär att testet är fullkomligt icke-reliabelt och 1 innebär att testet är 

fullständigt reliabelt (Hinton et al., 2014; Pallant, 2020). För att ett test ska kunna klassas 

som reliabelt ska dess Cronbach’s Alpha värde ligga på minst 0.7 (⍺ < 0.7) (Hinton et al., 

2014; Pallant, 2020). Tillförlitligheten i den kvantitativa delen av studien kontrollerades 

med hjälp av Cronbach’s Alpha. För att undersöka reliabiliteten i studien undersöktes 

variablerna arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse skilt. Med hjälp av denna kontroll 

kan det konstateras att testdelen för arbetsmotivation (⍺ = 0,920) så väl som för 

arbetstillfredsställelse (⍺ = 0,926) uppvisar god reliabilitet.  
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Förutom att en studies reliabilitet måste fastställas måste även kraven för hög validitet 

uppnås. Med validiteten avses att forskningen och mätinstrumentets förmåga ska mäta det som 

ska mätas (Ejlertsson, 2019; Olsson & Sörensen, 2021). Ejlertsson (2019) menar att en fråga 

med hög validitet ska ha inget eller litet systematiskt fel. I studien har enkäten noggrant 

strukturerats upp och dess frågor baseras på tidigare forskning inom ämnet så att frågorna är så 

ändamålsenliga som möjligt. Litteraturen som använts i denna avhandling är forskningsbaserad 

med gedigna källhänvisningar för att öka reliabiliteten (tillförlitligheten) och validiteten 

(trovärdigheten). 

De forskningsetiska principerna som tillämpas präglas av anonymitet, konfidentialitet 

och sekretess. Detta innebär att respondenterna skyddas av olika regelverk som fastställer att 

obehöriga inte ska kunna ta del av det insamlade materialet (Olsson & Sörensen, 2021). I och 

med studiens karaktär och det subjektiva valet av respondenter uppfylls begriplighetskravet. 

Olsson och Sörensen (2021) beskriver begriplighetskravet som att respondenterna själva får ta 

ställning till ifall de önskar medverka eller inte i studien. 

Forskningsetiska principer är en vägande faktor för forskning. Forskningsetiska 

principer måste tas i beaktande under hela genomförandet, eftersom det finns riktlinjer för hur 

vetenskapliga arbeten ska utföras så att oärlighet och fusk inte ska förekomma (Eriksson 

Barajas et al., 2013). Nyberg och Tidström (2012) lyfter fram att i bedrivandet av forskning är 

det viktigt att ha i åtanke det etiska och juridiska ansvar som du är ålagd som skribent och man 

bör alltid försöka ge en så sanningsenlig bild som möjligt på det man undersöker. 

 Beaktande av informationskravet har använts för studien. Informationskravet innebär 

att respondenterna får tillräcklig och förståelig information om ämnet så att de vet vad de 

lämnar samtycke till i samband av deltagande samt informeras om studiens upplägg och varför 

deras deltagande är viktigt vilket presenteras av Olsson och Sörensen (2021) som en viktig 

aspekt i genomförandet av en studie.  

I undersökningen har respondenternas integritet skyddats omsorgsfullt. 

Nyttjandekravet ser till att de insamlade uppgifterna endast används för forskningssyftet 

(Olsson & Sörensen, 2021). Konfidentialitetskravet omfattar att all information om 

respondenterna bör behandlas så konfidentiellt som möjligt och oåtkomligt för obehöriga 

individer (Olsson & Sörensen, 2021). Inga enskilda respondenter eller situationer ska heller 

kunna igenkännas av forskare eller obehöriga som åtgärder för anonymitet och konfidentialitet 

(Olsson & Sörensen, 2021). Alla ovanstående krav och riktlinjer gällande respondenternas 

integritet har beaktats i forskningen.  
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Centralt för denna studie har varit att bidra med god och ny kunskap kring ämnet. Av 

denna orsak har vi tillämpat godhetsprincipen som Olsson och Sörensen (2021) definierar som 

viljan att åstadkomma gott i form av ny kunskap som kan vara förebyggande, behandling, 

omvårdnad eller diagnostik.  
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6. Resultat  

I detta kapitel presenteras studiens resultat. På grund av att metodtriangulering använts som 

metod och dess karaktär, består även resultatet av två olika analysdelar. Resultatet omfattar 

en kvantitativ analys av flervalsfrågorna i enkäten och en kvalitativ analys av de öppna 

frågorna i enkäten. Resultatet undersöks baserat på de uppställda forskningsfrågorna: 

”Påverkas klasslärares arbetsmotivation av rektorn?” (forskningsfråga 1), ”Påverkas 

klasslärares arbetstillfredsställelse av rektorn?” (forskningsfråga 2), ”Hur kan rektorer enligt 

klasslärare stödja deras arbetsmotivation?” (forskningsfråga 3) och ”Hur kan rektorer enligt 

klasslärare stödja deras arbetstillfredsställelse?” (forskningsfråga 4). 

6.1. Kvantitativ analys  

I detta stycke redovisas det för studiens resultat utgående från statistisk analys. Resultatet 

analyseras efter de enskilda forskningsfrågorna. Analysen stöds med hjälp av tabeller för att 

tydliggöra och synliggöra resultatet för läsaren. Analysprocessen baseras främst på 

korstabulering och independent samples t-test. Med hjälp av t-test kan det undersökas ifall 

resultatet är statistiskt signifikant. Ifall resultatet kan konstateras som statistiskt signifikant kan 

det även konstateras att resultatet inte beror på en slump i urvalet, utan kan generaliseras till 

populationen. 

6.1.1. Rektorers påverkan på klasslärares arbetsmotivation 

I resultatet framkommer att 46 av 51 klasslärare (90,2 %) har god arbetsmotivation. Baserat på 

detta kan det konstateras att var tionde klasslärare (9,8 %) upplever att de inte alls eller delvis 

inte kan hålla med påståendet att de har god arbetsmotivation (M=1,92, SD=0,27). 

 Rektorers påverkan på klasslärares arbetsmotivation är stor (M=1,73, SD=0,45) då 

majoriteten håller delvis eller helt med påståendet “Rektorn påverkan min arbetsmotivation i 

arbetsvardagen” (se tabell 1). I denna analys framkommer att över en fjärdedel av alla 

respondenter anser att rektorn inte påverkar arbetsmotivationen, men att det inte finns något 

starkt samband mellan att ha dålig arbetsmotivation och anse att rektorn inte påverkar 

arbetsmotivationen i arbetsvardagen. Påståendena ”Jag har god arbetsmotivation” och 

”Rektorn påverkar min arbetsmotivation i arbetsvardagen” jämfördes även med hjälp av 

korstabulering och den statiska signifikansen faställdes med hjälp av t-test p > 0,050 och kan 

därmed generaliseras till populationen.  
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Tabell 1 

Korstabulering av påståendena ”Jag har god arbetsmotivation” och ”Rektorn påverkar min 

arbetsmotivation i arbetsvardagen”.  

     

Jag har god arbetsmotivation   Rektorn påverkar min arbetsmotivation i arbetsvardagen 

 

      Jag håller inte alls/ Jag håller delvis/             Totalt 

delvis inte med   helt med  

Jag håller inte alls/delvis inte med   20,0% (N=1)  80,0% (N=4) 100% (N=5) 

 

Jag håller delvis/helt med    28,3%(N=13)  71,7% (N=33)     100% (N=46) 

 

Totalt      27,5% (N=14)  72,5% (N=37)     100% (N=51) 

 

Figurnot: Skillnaderna är statistisk signifikanta, p = 0,432 (independent samples t-test).  

 

Påverkan av rektorns stationering på arbetsmotivationen undersöktes även med hjälp 

av korstabulering och ett kontrollerande T-test. Genom denna analys kan det konstateras att det 

inte finns ett starkt samband mellan en rektor som närvarar dagligen på skolan och god 

arbetsmotivation hos klasslärare. Resultatet visar att skillnaderna är statistiskt signifikanta (p > 

0.050 i independent samples t-test).  
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Tabell 2 

Korstabulering av påståendena ”Jag har god arbetsmotivation” och ”Rektorns närvaro”. 

 

Jag har god arbetsmotivation   Rektorns närvaro     

 

Dagligen 2–4 gånger i           Totalt 

månaden/veckan 

   

Jag håller inte alls/delvis inte med   100,0% (N=5) 0,0% (N=0)          100% (N=5)

 

Jag håller delvis/helt med    73,9% (N=34) 26,1% (N=12)        100% (N=46)  

 

Totalt      76,5% (N=39) 23,5% (N=12)        100% (N=51) 

 

Figurnot: Skillnaderna är statistisk signifikanta, p = 0,023 (independent samples t-test, 2-tailed).  

 

Sambandet mellan om rektorn påverkar klasslärares arbetsmotivation i arbetsvardagen 

(M=1,73, SD=0,45) och klasslärarnas sammanlagda verksamma år (M=1,67, SD=0,48) har 

undersökts med korstabulering. Baserat på korstabulering kan det konstateras att majoriteten 

(73 %) håller med om att rektorn påverkar arbetsmotivationen i arbetsvardagen vilket inte 

korrelerar med antal verksamma år som klasslärare. Genom analys i t-test kan det konstateras 

att skillnaden för dessa är statistisk signifikant (p > 0,050). 

Tabell 3 

Korstabulering av påståendena ”Rektorn påverkar min arbetsmotivation i arbetsvardagen” 

och ”Antal verksamma år som klasslärare”.  

        

Rektorn påverkar min arbetsmotivation i  Antal verksamma år som klasslärare  

arbetsvardagen 

      0–10 år  över 10 år  Totalt 

Jag håller inte alls/delvis inte med   42,9% (N=6) 57,1% (N=8)          100% (N=14)  

 

Jag håller delvis/helt med    29,7% (N=11) 70,3% (N=26)        100% (N=37)  

 

Totalt      33,3% (N=17) 66,7% (N=34)        100% (N=51) 

 

Figurnot: Skillnaderna är statistisk signifikanta, p = 0,117 (independent sample t-test).  
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Att känna sig involverad i beslut som tas gällande arbetsplatsen och att rektorn 

kommunicerar med personalen är en central del för arbetsmotivationen. Därför undersöks 

påståendena ”Kommunikationen mellan mig och rektorn är bra” (M=1,88, SD=0,33) och ”Jag 

känner mig delaktig i beslut som tas gällande min arbetsplats” (M=1,77, SD=0,43) med 

varandra i en korstabulering. I resultatet framkommer att alla respondenter som delvis eller inte 

alls håller med om att kommunikationen mellan dem och rektorn är bra svarade även att de inte 

alls eller delvis inte alls håller med om att de känner sig delaktiga i beslut som tas gällande sin 

arbetsplats. Med hjälp av t-test har skillnaden fastställts som statistiskt signifikanta (p > 0,050).  

Tabell 4 

Korstabulering av påståendena ”Kommunikationen mellan mig och rektorn är bra” och ”Jag 

känner mig delaktig i beslut som tas gällande min arbetsplats”.  

 

Kommunikationen mellan mig och     Jag känner mig delaktig i beslut 

rektorn är bra      som tas gällande min arbetsplats 

      Jag håller inte alls/ Jag håller delvis/             Totalt 

delvis inte med   helt med  

Jag håller inte alls/delvis inte med   100,0% (N=6)  0,0% (N=0) 100% (N=6) 

 

Jag håller delvis/helt med    13,3% (N=6)  86,7% (N=39)     100% (N=45) 

 

Totalt      23,5% (N=12)  76,5% (N=39)     100% (N=51) 

 

Figurnot: Skillnaderna är statistisk signifikanta, p = 0,007 (independent samples t-test, 2-tailed).  

 

 I tabell fem fastställs i hur stor grad rektorn tar del av klasslärarnas arbete som aktiva 

undervisande lärare (M=1,39, SD=0,49). Resultatet tyder på att klasslärare inte anser att 

rektorn tar del av sin vardag som aktiva undervisande lärare.  
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Tabell 5 

”Rektorn tar del av mitt arbete som aktiv undervisande lärare”  

 

      N    %  

 Jag håller inte alls/delvis inte med  31    60,8 

 Jag håller delvis/helt med   20    39,2  

 Totalt     51    100,0  

 

 Rektorns påverkan på samhörigheten i skolan är viktig både då det gäller 

arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelsen. I undersökningen framkommer att 

majoriteten helt eller delvis anser att rektorn påverkar samhörigheten i skolan (M=1,90, 

SD=0,30). I detta resultat kan det konstateras att var tionde klasslärare anser att rektorn i sin 

skola inte påverkar samhörigheten i skolan.  

Tabell 6 

”Rektorn påverkar samhörigheten i skolan” 

      N    %  

 Jag håller inte alls/delvis inte med  5    9,8  

 Jag håller delvis/helt med   46    90,2  

 Totalt     51    100,0  

 

6.1.2. Rektorers påverkan på klasslärares arbetstillfredsställelse  

I resultatet framkommer att 47 av 51 (92,2 %) klasslärare som svarade på enkäten har bra 

arbetstillfredsställelse och 4 av 51 (7,8 %) kan inte hålla med om att de har bra 

arbetstillfredsställelse (M=1,92, SD=0,27). Det kan därför konstateras att klasslärare överlag 

har en bra arbetstillfredsställelse. I ljuset av resultatet kan det noteras att rektorers påverkan på 

klasslärares arbetstillfredsställelse är markant (M=1,92, SD=0,27). Endast ett fåtal personer 

anser att sin arbetstillfredsställelse inte påverkas av rektorn.  
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Tabell 7 

”Min arbetstillfredsställelse påverkas av rektorn”   

   

      N  % 

Jag håller inte alls/delvis inte med   4  7,8 

Jag håller delvis/helt med    47  92,2 

Total      51  100,0 

 

I tabell åtta synliggörs resultatet för påståendet ”Rektorn stödjer mig i att finna 

meningsfullhet i mina arbetsuppgifter”. Detta undersöks eftersom arbetsuppgifternas 

utformning och den upplevda meningsfullheten spelar en central roll för 

arbetstillfredsställelsen. I resultatet framkommer att var tredje klasslärare anser att rektorn inte 

alls eller delvis inte stödjer dem i att finna meningsfullhet i sina arbetsuppgifter (M=1,66, 

SD=0,48). 

Tabell 8 

”Rektorn stödjer mig i att finna meningsfullhet i mina arbetsuppgifter”  

   

      N  % 

Jag håller inte alls/delvis inte med   17  33,3 

Jag håller delvis/helt med    34  66,7 

Total      51  100,0 

 

 En bidragande faktor till bra arbetstillfredsställelse är att lita på sin förman. Baserat på 

detta analyseras ”Jag litar på min rektor” (M=1,78, SD=0,42) även i resultatet. Resultatet visar 

att cirka tre av fyra klasslärare litar på sin rektor.  

Tabell 9 

”Jag litar på min rektor” 

      N    %  

 Jag håller inte alls/delvis inte med  11    21,6  

 Jag håller delvis/helt med   40    78,4  

 Totalt     51    100,0  
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Respondenternas svar på hur bra sin arbetstillfredsställelse är har jämförts med hjälp av 

korstabulering med olika påståenden som korrelerar med god arbetstillfredsställelse. Resultatet 

av klasslärares arbetstillfredsställelse och rektorernas förmåga att aktivt främja den (M=1,68, 

SD=0,47) tyder på att majoriteten håller delvis eller helt med att rektorn arbetar aktivt för att 

främja arbetsmotivationen. I tabell 10 synliggör att trots 31,4 % av klasslärarna anser att rektorn 

inte aktivt arbetar för att främja arbetstillfredsställelsen, så finns det inte ett tydligt samband 

mellan rektorns förmåga att främja arbetstillfredsställelse och en bra arbetstillfredsställelse hos 

klasslärarna. Alla nedanstående tabeller har analyserats med hjälp av t-test och det kan 

konstateras att alla resultat är statistiskt signifikanta (p > 0,050). 

Tabell 10 

Korstabulering av påståendena ”Jag har bra arbetstillfredsställelse” och ”Rektorn arbetar 

aktivt för att främja min arbetstillfredsställelse”.  

 

Jag har bra arbetstillfredsställelse          Rektorn arbetar aktivt för att främja min arbetstillfredsställelse 

 

      Jag håller inte alls/ Jag håller delvis/           Totalt 

delvis inte med   helt med  

Jag håller inte alls/delvis inte med   25,0% (N=1)  75,0% (N=3)       100% (N=4) 

Jag håller delvis/helt med    31,9% (N=15)  68,1% (N=32)     100% (N=47) 

 

Total      31,4% (N=16)  68,6% (N=35)     100% (N=51) 

 

Figurnot: Skillnaderna är statistisk signifikanta, p = 0,536 (independent sample t-test).  

 

Det är viktigt för arbetstillfredsställelsen att ha ett upplevt socialt stöd av både kollegor 

och rektorer samt goda människorelationer på arbetsplatsen vilket kan bidra till en god 

samhörighet i skolan. I tabell 11 analyseras klasslärares arbetstillfredsställelse i relation till 

påståendet ”Rektorn påverkar samhörigheten i skolan” (M=1,90, SD=0,30). I detta resultat kan 

det fastställas att majoriteten av klasslärarna har bra arbetstillfredsställelse och även anser att 

rektorn påverkar samhörigheten i skolan.  
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Tabell 11 

Korstabulering av påståendena ”Jag har bra arbetstillfredsställelse” och ”Rektorn påverkar 

samhörigheten i skolan”.  

 

Jag har bra arbetstillfredsställelse           Rektorn påverkar samhörigheten i skolan 

 

      Jag håller inte alls/ Jag håller delvis/           Totalt 

delvis inte med   helt med  

Jag håller inte alls/delvis inte med   0,0% (N=0)  100,0% (N=4)       100% (N=4) 

Jag håller delvis/helt med    10,6% (N=5)  89,4% (N=42)     100% (N=47) 

 

Totalt      9,8% (N=5)  90,2% (N=46)     100% (N=51) 

 

Figurnot: Skillnaderna är statistisk signifikanta, p = 0,141 (independent samples t-test).  

  

För att undersöka rektorn stationering i skolan (M=1,24, SD=0,43) och dess påverkan 

på arbetstillfredsställelsen så har vi med hjälp av korstabulering och t-test undersökt sambandet 

mellan dessa variabler. Trots att det i resultatet framkommer att det inte finns en tydlig 

korrelation mellan dessa två variabler kan det dock inte generaliseras till populationen då 

resultatet inte är signifikant (p < 0.050 i independent samples t-test). 
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6.2. Kvalitativ analys  

I detta stycke analyseras de kvalitativa forskningsresultatet med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Det har utformats fyra olika teman baserat på de utformade 

forskningsfrågorna. Dessa är rektorns påverkan på klasslärares arbetsmotivation, rektorns 

påverkan på klasslärares arbetstillfredsställelse, rektorers förmåga att stödja klasslärares 

arbetsmotivation ur klasslärares synvinkel och rektorers förmåga att stödja klasslärares 

arbetstillfredsställelse ur klasslärares synvinkel. 

6.2.1. Rektorns påverkan på klasslärares arbetsmotivation  

I resultatet av den öppna frågan ”Hur påverkas din arbetsmotivation av rektorn?” framkommer 

varierande svar gällande rektorns påverkan på klasslärares arbetsmotivation. Det är tydligt att 

det finns åsiktsskiljaktigheter bland klasslärare då det gäller vikten av rektorns påverkan på 

arbetsmotivationen. Rektorns påverkan på arbetsmotivationen nämns inte av 75 % (18 av 24) 

av respondenterna i enkäten. Av respondenterna lyfter 17 % (4 av 24) fram att rektorn har en 

liten påverkan på sin arbetsmotivation och att de motiveras av eleverna och kollegorna. 

 

”Väldigt lite. Min arbetsmotivation finns dels inom mig, dels sporras jag av mina kollegor och elever!” 

(respondent 13) 

”I låg grad, min motivation kommer mest från mig själv och mina elever.” (respondent 20) 

”Inte mycket. Motivationen kommer från goda kollegor och eleverna.” (respondent 19) 

  

Däremot lyfter 8 % av respondenterna fram (2 av 24) att rektorns påverkan på 

arbetsmotivationen är mycket stor. 

 

”Mycket, har stor betydelse.” (respondent 28) 

”Mycket” (respondent 50) 

6.2.2. Rektorns påverkan på klasslärares arbetstillfredsställelse 

I resultatet för den öppna frågan ”Hur påverkas din arbetstillfredsställelse av rektorn?” 

utformas fem olika underkategorier. Dessa är rektorns delaktighet, rektorns kontroll, rektorns 

påverkan på klasslärares upplevda uppskattning, arbetsatmosfären och resursfördelning.  
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Rektorns delaktighet  

Ur de öppna svaren lyftes vikten av rektorns delaktighet som en bidragande faktor för hur 

klasslärares arbetstillfredsställelse påverkas fram vid elva olika tillfällen. Detta innebär att 46 

% av respondenterna ansåg detta som relevant i påverkan av sin arbetstillfredsställelse. 

Kategorin rektorns delaktighet innefattar kommentarer om delaktighet i arbetsvardagen, 

förmåga att stödja och lyssna samt stärkande av arbetsgemenskapen.  

 

 ”Deltar i möten med familjer.” (respondent 6) 

”Rektorn kan genom att stödja och lyssna [...]” (respondent 23)  

”Om rektorn är delaktig i vardagen.” (respondent 42) 

 ”Om hen lyssnar på mig!” (respondent 47)  

 ”[...] hon ordnar aktiviteter utanför arbetet en gång i månaden.” (respondent 48) 

 

Rektorns kontroll 

Rektorns makt framkommer 4 gånger i de öppna svaren, det vill säga 17 % av respondenterna 

nämner detta. En respondent lyfter fram att arbetsglädjen tar slut vid för stram kontroll över 

arbetet.  

 

 ”Jag känner att rektorn vill ha kontroll över allt och är för stram. Det påverkar mig negativt. 

 Arbetsglädjen tar slut med sånt.” (respondent 19) 

 

Det lyftes även fram att rektorn styr det mesta i verksamheten och därför har rektorns 

makt en påverkan i arbetstillfredsställelsen.  

 

 ”Rektorn har absolut makt att styra upp hur vi jobbar.” (respondent 32)  

 ”Klart att rektorn kan påverka eftersom hen styr det mesta.” (respondent 30)  

 

Rektorns påverkan på klasslärares upplevda uppskattning  

Den tredje kategorin som utformades bland med respondenternas svar är rektorns påverkan på 

lärares välbefinnande inom ramarna för arbetstillfredsställelsen. Detta kommenteras av 6 

stycken respondenter (25 %). Inom ramarna för lärares välbefinnande finns kommentarer om 

känsla av tillhörighet, välbefinnande och uppvisande uppskattning.  

 

 

 



 

 

44 

”[...] hon kan motivera mig och få mig att må bra på mitt jobb.” (respondent 28)  

”Jag känner att jag får uppskattning för mitt arbete.” (respondent 34) 

”[...] och som gör sitt lilla extra för att alla skall må bra så är arbetstillfredsställelsen även högre.” 

 (respondent 10) 

 

Arbetsatmosfären  

Av respondenterna kommenterade 4 personer, sammanlagt 17 % av respondenterna, vikten i 

rektorns roll i skapandet av arbetsatmosfären och dess roll i den individuella 

arbetstillfredsställelsen. Resultatet innefattar kommentarer om främjande av 

arbetsgemenskapen, arbetskollegiets attityder gentemot rektorn och rektorns förmåga att stödja 

och uppmuntra klasslärarna.  

 

 ”Jag tror att rektorn försöker jobba för en god arbetsgemenskap och det hjälper” (respondent 11) 

 ”Kollegornas attityd mot rektorn påverkar hela stämningen i lärarrummet och bland 

 kollegorna/rektorn.” (respondent 35) 

 ”[...] hon stöttar och uppmuntrar.” (respondent 48) 

 

Resursfördelning 

En liten del av respondenterna, 13 % (3 av 24), kommenterade rektorns förmåga att fördela 

resurserna inom skolan har en stor inverkan på klasslärares arbetstillfredsställelse. Dessa 

nämnde bland annat rektorns förmåga att se var tilläggsresurser är nödvändiga och tillåta 

klasslärare att ha en påverkan i vilka ämnen de ska undervisa i.  

 

 ”[...] sen hen vad vi lärare gör och kan lägga in resurser där det behövs.” (respondent 42) 

 ”Hon kan påverka så att jag t.ex. får mer hjälp av skolgångshandledare om det behövs [...]”  

 (respondent 48) 

 ”Jag kan till viss del påverka vilka ämnen jag skall undervisa i.” (respondent 34) 

6.2.3. Olika medel med vilka rektorn påverkar klasslärares 

arbetsmotivation 

I resultatet för frågan ”Hur vill du att rektorn ska stödja din arbetsmotivation?” gestaltades sex 

teman. Dessa teman är rektorns delaktighet och närvaro, kommunikation och involvering av 

klasslärares åsikter, visande av uppskattning, rektorns ledarskap och brukande av makt, 

professionell frihet och utvecklingsmöjligheter samt stöd och uppmuntran. Det kan konstateras 

att det sistnämnda temat också utformades som ett tema i kapitel 6.2.2. 
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Rektorns delaktighet och närvaro  

Av respondenterna lyfter 10 av 24 (42 %) fram rektorns delaktighet och närvaro som en 

möjlighet för en rektor att påverka klasslärares arbetsmotivation. Resultatet visar att det är 

viktigt att rektorn finns nära till hands som stöd när det behövs och att det är viktigt att en rektor 

har förståelse för klasslärares skolvardag. 

 

 ”Finnas där som ett stöd när jag behöver det.” (respondent 50) 

”Finnas där för oss lärare.” (respondent 11) 

”Finnas till hands veta vad jag gör och hur jag jobbar.” (respondent 18) 

”Också att rektorn skulle förstå vår skolvardag, hur den ser ut.” (respondent 35) 

 

Kommunikation och involvering av klasslärares åsikter  

Kommunikation och involvering av klasslärares åsikter och tankar framkommer i resultatet hos 

flera av respondenterna inom ramarna för hur rektorn kan stödja klasslärares arbetsmotivation. 

Sammanlagt 10 av 24 respondenter, det vill säga 42 %, lyfter fram faktorer som öppen 

kommunikation, möjlighet till att påverka sitt arbete och sina arbetsuppgifter samt att rektorn 

ger dem frihet inom ramarna för sitt arbete. 

 

 ”[...] öppen kommunikation, lyssna på lärarnas åsikter [...]” (respondent 14) 

 ”Rektorn ska låta oss lärare komma med idéer och stödja samarbete/teman/projekt. En skola får inte 

 vara toppstyrd.” (respondent 20) 

 ”Ge mig möjlighet att påverka.” (respondent 29) 

”[...] inte tvinga med mig i projekt jag inte tror på eller är intresserad av.” (respondent 8) 

”Ge frihet och möjlighet att förverkliga egna idéer.” (respondent 46) 

 

Visande av uppskattning 

Resultatet visar att 5 av 24 (21 %) nämner att det är viktigt att rektorn visar uppskattning 

gentemot klasslärares arbete för ökad arbetsmotivation. Genom positiv feedback, uppföljning 

av klasslärares välmående och uppmärksammande av arbetet klasslärare gör med eleverna får 

rektorn ökad arbetsmotivation hos klasslärare.  

 

”[...] ge positiv feedback. Följa upp hur man mår och hur arbetsgemenskapen fungerar.” (respondent 29) 

”Tacka för arbetet och inte hela tiden kräva mera och mera när vi redan nu håller på att drunkna i 

arbetsmängden.” (respondent 35) 

”Se och uppmärksamma det arbete man gör med eleverna.” (respondent 45) 
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Rektorns ledarskap och brukande av makt 

Rektorns ledarskap och brukande av makt samt dessa faktorers inverkan på arbetsmotivationen 

framkommer i 11 (46 %) av respondenternas svar. Faktorer som framkommer i resultatet som 

inverkar på arbetsmotivationen är bland annat rektorns förmåga att ha kontroll över 

verksamheten, rättvis fördelning av uppgifter, rektorns personlighet och klasslärares relation 

till rektorn. Inom ramarna för brukande av makt förekommer bland annat opartiskhet, förmågan 

att ta tag i eventuella problem och konflikter, inte tillåta toppstyrning samt involvering av 

lärarnas synvinkel i ledandet. 

 

”Om jag känner att rektorn har läget under kontroll slappnar jag av och mår bättre.” (respondent 31) 

 ”Genom att ha koll på läger och att fördela uppgifterna rättvist.” (respondent 48) 

”Ha mera pondus och ta tag i eventuella problem och konflikter.” (respondent 30) 

 ”Lyssna på önskemål och ens ge ett försök att uppfylla något av dem” (respondent 24) 

 ”En skola får inte vara toppstyrd” (respondent 20) 

 

Professionell frihet och utvecklingsmöjligheter 

Av respondenterna lyfter 21 % (5 av 24) fram att rektorns förmåga att uppmuntra och tillåta 

professionell frihet och möjligheter till professionell utveckling i form av till exempel 

fortbildning som en bidragande faktor till främjandet av arbetsmotivationen.  

 

”Ge frihet och möjlighet att förverkliga egna idéer.” (respondent 46)  

”Erbjuda fortbildning [...]” (respondent 13) 

”Inte tvinga mig med i projekt jag inte tror på eller är intresserad av.” (respondent 7) 

”Rektorn ska låta oss lärare komma med idéer och stödja samarbete/teman/projekt.” (respondent 20 

 

Stöd och uppmuntran 

I 41 % av respondenternas svar (10 av 24) förekommer kommentarer om hur rektorns stöd och 

uppmuntran påverkar klasslärares arbetsmotivation. Resultatet tangerar bland annat att 

uppvisad tacksamhet, stöd och att bidra med hjälp då det behövs ökar arbetsmotivation.  

 

 ”Jag blir motiverad av nya utmaningar och det ser rektorn till att jag får varje år genom att ge mig 

 arbetsuppgifter som dels rör min undervisning men också ansvarsområden utöver 

 klassläraruppgifterna.” (respondent 9) 

 ”[...] jag får hjälp och stöd när jag ber om det.” (respondent 49) 

 ”Påverkas genom att hen visar intresse för det arbete man gör.” (respondent 30) 

 ”Hen sporrar oss lärare och kommer ihåg att uppmuntra oss trots sin mängd arbete” (respondent 11) 
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6.2.4. Olika medel med vilka rektorn påverkar klasslärares 

arbetstillfredsställelse 

Baserat på svaren för ”Hur vill du att rektorn ska stödja din arbetstillfredsställelse?” kunde det 

urskiljas fem teman. Dessa är lyssna, förstå och agera, stöd och uppmuntran, rektorns 

delaktighet och rektorns ledarskap samt rättvist agerande.  

 

Lyssna, förstå och agera 

I resultatet synliggör 11 av 24 (44 %) av respondenterna vikten av en rektor som lyssnar, förstår 

och sedan även agerar därefter. Klasslärare vill ha rektorer som lyssnar på dem, är tydlig i sin 

kommunikation och får klasslärare att känna sig sedda och hörda. Rektorer bör även försöka 

agera utöver klasslärares åsikter och tankar för att stärka arbetstillfredsställelsen. 

 

”Låg tröskel för kommunikation.” (respondent 11) 

”Vara tydlig i sina kommunikation till lärare, elever och vårdnadshavare så alla vet vad som gäller.” 

(respondent 20) 

”Lyssna på mig och försöka göra något. Det är viktigt att läraren känner sig hörd och sedd.” (respondent 

23) 

”Ha tid att lyssna på oss lärare, frågar hur vi mår och hur vi har det.” (respondent 35) 

”Lyssna på mig.” (respondent 28) 

 

Stöd och uppmuntran 

Den andra kategorin, stöd och uppmuntran, kommenterade 11 av 24 (44 %) respondenter som 

nödvändig. Klasslärare vill ha rektorer som ger dem stöd vid behov, uppmuntrar, uppskattar 

arbetet och hejar på alla i kollegiet. 

 

 ”[...] jag gillar att rektorn peppar och hejar på alla i kollegiet.” (respondent 19) 

”Genom att uppmuntra och ge positiv feedback.” (respondent 29) 

”Visa att hen uppskattar mitt arbete” (respondent 34) 

”Hon stöttar och uppmuntrar” (respondent 48) 

”Uppmuntra och stödja mig då jag behöver det” (respondent 50) 
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Rektorns delaktighet 

Av respondenterna svarade 8 av 24 (33 %) att rektorns delaktighet är en viktig faktor för 

klasslärares arbetstillfredsställelse. Klasslärare tycker om rektorer som deltar mer i 

personalmöten, är mer delaktiga i den dagliga verksamheten och som är tillgängliga och på 

plats. 

 

 ”Delta mer i personalmöten” (respondent 6) 

”Jag vill att rektorn ska vara mer delaktig i den dagliga verksamheten för att veta var det behövs stöd.” 

(respondent 42) 

”Vara mera insatt i skolvardagen.” (respondent 35) 

”Jag skulle gärna se att vår rektor oftare skulle vara på plats i vår enhet (åk 1–6).” (respondent 15) 

”Hon är tillgänglig och på plats.” (respondent 48) 

 

Rektorns ledarskap 

En stor del av respondenterna, 42 % (10 av 24) nämnde rektorns ledarskap som något väsentligt 

för att klasslärares arbetstillfredsställelse ska främjas. Rektorer bör inte vara konflikträdda, de 

måste även ta tag i svåra saker. Rektorer bär på huvudansvaret för skolans kultur och 

värdegrund. Klasslärare vill ha rektorer som tar en på allvar då man som lärare tar upp problem, 

koncentrerar sig på helheten och inte lägga sig i undervisningen och som gör små gester som 

gör skillnad. 

 

”Rektorn får inte vara konflikträdd utan behöver ta tag även i svåra saker.” (respondent 30) 

”Rektorn har huvudansvaret för skolans kultur och värdegrund och ska leda kollegiet så att alla kan enas 

om hurdan skolan ska vara.” (respondent 20) 

”I själva arbetet ska rektorn kunna delegera och koncentrera sig på den stora bilden istället för att lägga 

sig i t.ex. undervisningen.” (respondent 20) 

”Ta på allvar när man tar upp ev. problem” (respondent 37) 

”Små gester gör skillnad [...]” (respondent 11) 

 

 

Rättvist agerande 

Rättvist agerande lyftes fram av 6 av 24 (25 %) respondenter som en viktig faktor i  främjandet 

av klasslärares arbetstillfredsställelse. Klasslärare vill ha rektorer som är neutral mot kollegiet, 

behandlar alla anställda lika och arbetar för att främja arbetsgemenskapen. 
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”[...] vara neutral mot kollegiet.” (respondent 37) 

 ”Genom att behandla alla anställda lika och jämställt” (respondent 29) 

 ”Fortsätta med att främja arbetsgemenskapen.” (respondent 11) 
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7. Diskussion  

I kapitlet nedan förs en diskussion kring undersökningens resultat uppdelat i tre delar. I 

resultatdiskussionen presenteras även resultatet i relation till undersökningens teori. Därefter 

diskuteras studiens metod och tillvägagångssätt i relation till forskningens resultat. 

Avslutningsvis presenteras förslag på fortsatt forskning inom temat.  

7.1. Resultatdiskussion 

Målet med vår studie är att undersöka rektorers påverkan på klasslärares arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse i Svenskfinland. Detta görs med de fyra uppställda forskningsfrågor som 

utgångspunkt. Baserat på resultatet kan det konstateras att klasslärare har bra 

arbetstillfredsställelse då 47 av 51 respondenter håller med påståendet “Jag har bra 

arbetstillfredsställelse” och 92,2 % av klasslärarna anser att sin arbetstillfredsställelse delvis 

eller helt påverkas av rektorn. I resultatet framkommer att nio av tio klasslärare har en bra 

arbetsmotivation medan var tionde klasslärare känner att de har dålig arbetsmotivation. Av 

klasslärarna anser 73,5 % att rektorn påverkar sin arbetsmotivation i arbetsvardagen. Baserat 

på denna kunskap kan det konstateras att rektorers påverkan på klasslärares arbetsmotivation 

och arbetstillfredsställelse är stor. Dock anser klasslärare att rektorns påverkan är större på 

arbetstillfredsställelsen än på arbetsmotivationen.  

Salovaara och Honkonen (2013) lyfter fram vikten i att rektorn ska lägga mer fokus på 

de positiva framträdandena och utmärkelserna i en klasslärares arbete istället för att endast 

kommentera brister och fel. Detta framkommer tydligt i resultatets öppna frågor där klasslärare 

uttrycker ett behov av att få positiv respons för att öka såväl arbetsmotivationen som 

arbetstillfredsställelsen. Det framkommer även i resultatet att 41 % av klasslärarna anser att 

rektorn kan påverka sin arbetsmotivation med hjälp av stöd och uppmuntran såväl som 44 % 

av respondenterna anser att stöd och uppmuntran från rektorn ökar sin arbetstillfredsställelse. 

 Att klasslärare känner ett behov av att bli sedda och hörda av rektorn för att öka 

arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelsen vilket synliggörs tydligt i resultatet. Salovaara 

och Honkonen (2013) lyfter fram att en central roll för arbetstagares välbefinnande är att 

ledningen lyssnar på dem. Det framkommer en korrelation i resultatet där 100 % av de 

respondenter som inte alls eller delvis inte alls håller med om att kommunikationen mellan dem 

och rektorn är bra, också anser att de inte alls eller delvis inte känner sig delaktiga i beslut som 

tas gällande sin arbetsplats (se tabell 6). I samma korstabulering framkommer att 86,7 % av de 
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respondenter som delvis eller helt håller med om att kommunikationen mellan dem och rektorn 

är bra, håller delvis eller helt med om att de känner sig delaktiga i beslut som tas gällande sin 

arbetsplats. Baserat på detta resultat kan det konstateras att det är väldigt viktigt att klasslärare 

känner att kommunikationen är välfungerande mellan dem och rektorn.  

En av de mest centrala rollerna för välbefinnandet är att ledningen lyssnar på 

arbetstagarna och deras behov (Salovaara & Honkonen, 2013). I den kvalitativa delen av 

enkäten uttrycker 44 % av respondenterna att en rektor kan med hjälp av att lyssna, förstå och 

agera främja klasslärares arbetstillfredsställelse. 42 % av respondenterna lyfte tillika fram att 

rektorns förmåga att kommunicera och involvera klasslärares åsikter i form av att lyssna på 

dem som en bidragande faktor för ökad arbetsmotivation.  

7.1.1. Uppskattning som ett medel för att stödja arbetsmotivation 

I skrivandets stund råder strejker samt varsel om strejk givet av OAJ för alla anställda 

inom dagvården och utbildningsväsendet under april månad. OAJ (2022) lyfter fram att 

strejken är en kollektiv åtgärd med vilken OAJ tillsammans med Förhandlingsorganisationen 

för offentliga sektorns utbildade (FOSU) eftersträvar att få till ett rättvist avtal till alla lärare 

inom den kommunala utbildningsbranschen. Fors Brandebo (2021) lyfter fram att eftersträvan 

efter en högre lön anses som en yttre motivationsfaktor inom ramarna för arbetsmotivationen. 

Även Herzberg (2003) hävdar att lönen är en viktig komponent i de yttre motivationsfaktorerna 

på arbetsplatsen. I motsats till dessa resultat hävdar Salovaara och Honkonen (2013) att 

uppskattning är en viktigare motivationsfaktor än lön. Detta speglas även i resultatet av frågan 

“Hur vill du att rektorn ska stödja din arbetsmotivation?” där ingen av respondenterna lyfter 

fram lön som en bidragande faktor medan var femte respondent tar upp uppskattning som ett 

medel med vilket rektorn kan främja arbetsmotivationen.  

Weman-Josefsson och Berggren (2013) presenterar att det ur ett motivationsperspektiv 

är viktigt att personalen är motiverad och engagerad till sitt arbete i och med att det väcker 

intresse och engagemang hos individen vilket kan leda till förbättrade resultat. 

Arbetsmotivationens viktiga roll för klasslärare i sitt arbete stärks även av forskning gjord av 

Lauermann et al. (2017) där det redovisas att motivationen för undervisningen inte endast är 

en viktig faktor för klasslärares engagemang till sitt arbete utan även påverkar inställningen till 

rollen som undervisande lärare. Baserat på resultatet i denna studie kan det konstateras att var 

tionde klasslärare inte har en god arbetsmotivation. I ljuset av dessa forskningar vore det viktigt 

att med hjälp av olika medel främja arbetsmotivation hos klasslärare för att kunna stärka 
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prestationen som undervisande lärare, men även främja skolutvecklingen. I resultatet 

framkommer ingen tydlig korrelation mellan upplevd dålig arbetsmotivation och 

respondenternas åsikter om huruvida rektorn kan påverka arbetsmotivationen i arbetsvardagen 

vilket stärker vikten av rektorernas övergripande ansvar i att stödja klasslärares 

arbetsmotivation. Detta stärks även av att majoriteten (72,5 %) av respondenterna anser att 

rektorn påverkar sin arbetsmotivation i arbetsvardagen.  

 Att känna uppskattning är det fjärde steget Maslows behovshierarki (1943) där det 

femte och sista steget i denna motivationsteori innebär att uppfylla sitt fulla potential och kunna 

utveckla sin kapacitet och uttrycka dem (Maslow, 1943; Arnold, 2005; Pinder, 2008). Denna 

teori kan även kopplas till resultatet i studien där 21 % av respondenterna lyfter fram 

professionell frihet och utvecklingsmöjligheter som ett medel rektorer kan använda sig av för 

att påverka klasslärares arbetsmotivation. Detta tyder på att behovet på steg fyra i 

behovshierarkin är uppfyllt och därmed är dessa klasslärare redo att uppfylla nästa stegs behov 

baserat på Maslows behovshierarki (1943). Salovaara och Honkanen (2013) hävdar även att 

yttre motivationsfaktorer inom ramarna för arbetsmotivationen är existerande möjligheter till 

fortsatt utbildning och avancemang inom arbetet vilket även korrelerar med resultatet i studien.  

 I ljuset av Herzbergs tvåfaktorteori (1959) lyfter Weman-Josefsson och Berggren 

(2003) fram bland annat missnöje förknippat med ledning och förhållanden till chef som 

hygienfaktorer som kom påverka motivationen negativt. I resultatet synliggörs att 23,5 % av 

respondenterna inte känner sig delaktiga i beslut som tas gällande sin arbetsplats vilket kan 

vara en korrelerande faktor för att endast nio av tio klasslärare har bra arbetsmotivation.  

Rektorns påverkan på arbetsmotivationen i form av inverkan på samhörigheten och 

arbetsglädjen framkommer vid flera tillfällen i studien. Det synliggörs att nio av tio klasslärare 

anser att rektorn påverkar samhörigheten i skolan. Temat professionell frihet och 

utvecklingsmöjligheter utformas även inom ramarna för olika medel med vilka rektorn kan 

påverka klasslärares arbetsmotivation. Det framkommer bland annat i form av att klasslärare 

vill känna att rektorn lyssnar på sina förslag och idéer samt ger dem möjlighet till att förverkliga 

dem. Detta kan kopplas till påståendet av Salovaara och Honkonen (2013) om att klasslärares 

arbetsmotivation kan rubbas om rektorn inte ger klasslärarna tillräckligt med frihet och 

framhäver vikten av en arbetsatmosfär som präglas av ömsesidigt förtroende och arbetsglädje 

som i sin tur skapar frihet och ansvarstagande hos klasslärarna.  
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7.1.2. Medel rektorer kan använda för att stödja arbetstillfredsställelsen 

Tidigare forskning fastställer att arbetstillfredsställelse i hög grad förhåller sig till 

medarbetarnas känsla av meningsfulla uppgifter, uppskattning, bra kollegiala förhållanden och 

självständighet i arbetet (Kaufmann et al., 2016). Majoriteten av dessa kategorier går även att 

urskilja ur resultatet i denna studie. Resultatet tyder på att var tredje klasslärare anser att rektorn 

inte alls eller delvis inte alls stödjer dem i att finna meningsfullhet i sina arbetsuppgifter vilket 

är alarmerande med tanke på meningsfullhetens vitala betydelse för arbetstillfredsställelsen. 

Var fjärde respondent lyfte även fram att rektorn påverkar den upplevda känsla av uppskattning 

inom ramarna för arbetstillfredsställelse. Det kan även fastställas att stöd och uppmuntran är 

en viktig faktor för rektorers möjligheter till att främja klasslärares arbetstillfredsställelse. I 

studien framkommer att hälften av klasslärarna anser att stöd och uppmuntran är medel med 

vilka rektorn kan påverka klasslärares arbetstillfredsställelse. En positiv arbetsatmosfär och 

rektorns påverkan på den lyftes fram av 17 % av respondenterna som en komponent där 

rektorer påverkar klasslärares arbetstillfredsställelse. 

Kääriäinen et al. (1997) listar flera faktorer ur klasslärares synvinkel som påverkar den 

upplevda stressnivån och sänker arbetstillfredsställelsen, bland dessa faktorer  framkommer 

bland annat otillräckliga materiella resurser, otillräckligt med påverkningsmöjligheter och 

arbetets låga uppskattning. I resultatet framkommer att rektorns förmåga att fördela resurserna 

i skolan är en faktor som påverkar klasslärares arbetstillfredsställelse. I den kvalitativa analysen 

framkommer även temana lyssna, förstå och agera samt stöd och uppmuntran som medel 

rektorer kan använda för att påverka klasslärare arbetstillfredsställelse vilket även kan kopplas 

till faktorer framlyfta av Kääriäinen et al. (1997). 

Spector (1997) beskriver att arbetstillfredsställelse kan delas in i fyra olika kategorier: 

belöningar, andra människor, arbetets karaktär och organisationens rutiner. I ljuset av studien 

kan endast en av dessa kategorier synliggöras, andra människors påverkan på 

arbetstillfredsställelsen. 17 % av respondenterna lyfter fram arbetsatmosfären som 

betydelsefull för arbetstillfredsställelsen och tar upp faktorer som skapande av en god 

arbetsgemenskap, kollegornas attityder mot rektorn och dess påverkan på stämningen i 

kollegiet. Trots att endast en liten del av respondenterna tog upp detta i de öppna frågorna 

framkommer det att nio av tio respondenter anser att rektorn påverkar samhörigheten i skolan 

i flervalsfrågorna. Eftersom detta är en bidragande faktor för främjandet av 

arbetstillfredsställelsen kan det konstateras att ett viktigt medel för rektorer i främjandet är att 

arbeta för samhörigheten och stämningen i kollegiet.  
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7.2. Metoddiskussion 

Valet av forskningsansats och datainsamlingsmetod för studien har styrts av studiens 

forskningsfrågor och forskningsproblem. Metoden som ansågs mest ändamålsenlig för studien 

och som användes för genomförandet är metodtriangulering. I en metodtriangulering ingår 

element från olika forskningsansatser och i denna studie kombineras kvantativ ansats med 

kvalitativ ansats (Axinn, 2006). Respondenternas svar har samlats in med hjälp av en 

webbenkät. I enkäten förekommer det element ur kvantitativ ansats i form av frågeställningar 

som kan analyseras med statistisk analys. Den kvalitativa ansatsens element tog sin form 

genom öppna frågor som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. För den kvalitativa 

analysen användes innehållsanalys i form av induktiv ansats som genomfördes med hjälp av 

färgkodning för att enklare dela in resultatet i olika teman. Färgkodning stärker även 

validiteten. Efter genomförandet av studien kan den valda metoden med tillhörande element 

fortfarande konstateras som den mest ändamålsenliga metoden för studien med tanke på 

studiens syfte och dess egenskaper i att skapa ett brett och generaliserbart resultat.  

Insamlingen av datan genomfördes med hjälp av en webbenkät i E-Lomake. Enkäten 

var öppen för respondenterna från 15 februari 2022 till 13 mars 2022. Nästan alla svar kom 

under de första två veckorna vilket tyder på att tiden som enkäten var öppen var tillräcklig. Ur 

ett forskarperspektiv anser vi att det fungerade bra att skicka ut enkäten via mail till 

bildningsdirektörer och andra inom branschen. Det kan dock inte med säkerhet vidkännas ifall 

alla dessa personer vidarebefordrade informationen till klasslärarna i kommunen och kan därför 

inte veta ifall samplet kunde ha varit ännu större om vi personligen hade skickat ut enkäten och 

följebrevet till alla klasslärare i Svenskfinland. 

Eftersom alla respondenter svarade på de kvantitativa frågorna tyder de på att 

informationen och frågeformuläret hade ett entydigt, enkelt och begripligt språk som Olsson 

(2021) lyfter fram som viktigt. Detta innebär att för studiens syfte kan det noteras att den 

kvantitativa metoden utfördes med tillräckliga förberedelser. Eftersom inga frågor uppkom från 

respondenterna tyder det på att frågorna i enkäten var tillräckligt tydliga och informationen om 

genomförandet tillräckligt begripligt som Ejlertsson (2019) synliggör som viktigt.  

Det bör noteras att covid-19-pandemin hade stort inflytande på skolverksamheten i 

Svenskfinland under genomförandet av studien, vilket kan ha påverkat respondenternas svar 

gällande sin arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse efter två väldigt belastade år som 

klasslärare med bland annat smitta i skolor, karantäner och distansstudier. Pandemiläget kan 

även ha påverkat mängden respondenter för studien på grund av ökad arbetsbelastning och 
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trötthet, i synnerhet med tanke på att så få svarade på de kvalitativa frågorna. För ett bredare 

resultat kunde det ha varit lämpligare för studiens syfte och generaliserbarhet ifall flera än 24 

av 51 respondenter hade svarat på de öppna frågorna.  

För att få mer utförliga svar och mer om personliga erfarenheter i det kvalitativa 

resultatet kunde kvalitativ intervjustudie ha använts som ersättande metod. Genom att utföra 

en semistrukturerad intervju är frågorna i hög grad strukturerade men på samma gång öppna, 

vilket leder till rikligt med analyserbart material efter intervjuerna (Trost, 2010). Genom denna 

metod kunde forskaren även använda sig av följdfrågor för att konkretisera materialet och även 

förklara direkt till respondenterna ifall oklarheter uppkommer. I en semistrukturerad intervju 

kan även kroppsspråket användas som en del av analysen för resultatet.  

 Som metod för analys av materialet för studien har korrelationsanalys i form av 

korstabulering och kontrollerande t-test använts. Vid bearbetningen av det kvantitativa 

materialet slogs fem svarsalternativ ihop så att det bildade tre nya svarsalternativ. Detta 

genomfördes för att på bästa möjliga vis kunna se tydliga och konkreta samband i 

korstabuleringarna samt för att skillnaderna i procent skulle bli mer åskådliggjorda. Detta 

hjälpte oss stort i analysen då skillnaderna i resultaten blev större med endast tre svarsalternativ. 

T-testen utfördes på samtliga korstabuleringar och speglar hur generaliserbart resultatet är till 

populationen.  

I och med att resultatet omfattar 51 klasslärare från Svenskfinland kan resultatet inte 

generaliseras till klasslärare i hela Finland. Dock kan det konstateras att trots den slumpmässiga 

och subjektiva karaktären i val av respondenter blev samplet stort och brett. I resultatet kan det 

även konstateras att det finns en spridning i samplet då det gäller såväl arbetserfarenhet som i 

storleken på skolor lärarna är aktiva. Storleken på skolorna kan baseras på rektorns närvaro i 

skolorna och dess korrelation till storleken. Baserat på den stora spridningen av delningar och 

kontaktade kommuner samt att sex av åtta korstabuleringar vars statistiska signifikans 

undersöktes med hjälp av independent t-test klassas som generaliserbara till populationen anser 

vi att urvalet kan generaliseras till Svenskfinland.  

Det kan konstateras att studien har hög reliabilitet och validitet vilket ökar studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet. I studien beaktades de etiska aspekterna och respondenternas 

personliga information har inte på något vis framkommit i studien. Detta har använts då det 

inte är relevant för studiens resultat att veta mera om personen bakom svaren. Respondenternas 

integritet och anonymitet har även garanterats då endast forskningsledarna har haft tillgång till 
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resultaten under studiens genomförande och sammanställande. Detta kommer även säkerställas 

i framtiden då svaren raderas i enlighet med GDPR.  

7.3. Förslag till fortsatt forskning och skolutveckling 

Resultatet i denna studie tyder på att klasslärare anser att rektorer har stora möjligheter att 

påverka sin arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Vidare framkommer det att 

majoriteten har hög arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. För att kunna få en djupare 

och bredare förståelse i hur klasslärare uppfattar rektorns roll i sin arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse samt hur rektorn kan främja relevanta faktorer i klasslärares 

välbefinnande på arbetsplatsen skulle kunna genomföras genom en kvalitativ forskning i form 

av en intervjustudie. Genom en kvalitativ studie skulle ett mer subjektivt och mer djupgående 

resultat skapas (Denscombe & Larson, 2009) vilket kunde främja kunskapen om och 

förståelsen av ämnet ytterligare. 

I ljuset av rådande situation gällande klasslärares bristande arbetsmotivation, där 59 % 

funderat på att byta bransch under det senaste året (OAJ, 2021) och rådande strejkvarsel utropat 

av OAJ (2022) för anställda inom undervisningssektorn måste arbetsmotivationen och 

arbetstillfredsställelsen främjas hos klasslärare. Det kan även noteras baserat på tidigare 

forskning att det finns bristfällig kännedom om hur rektorer konkret kan stödja klasslärares 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Därför vore det intressant att göra en motsvarande 

studie i kvalitativ karaktär för att få att ha möjligheter att ställa följdfrågor till respondenterna 

och på detta vis få ett mer djupgående resultat som rektorer kan använda för att stödja 

klasslärares arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse.  

Utgående från denna studies upptäckter kan det fastslås att mer konkreta arbetssätt och 

metoder för hur rektorer kan stödja och främja klasslärares arbetstillfredsställelse och 

arbetsmotivation vore ändamålsenligt att undersöka. Ett ytterligare förslag för fortsatt 

forskning vore en kvalitativ undersökning om rektorers medvetenhet om hur de kan stödja sina 

anställda i att upprätthålla och främja arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelsen för att få 

en bredare inblick i temat och lättare kunna skapa stödåtgärder som skulle främja klasslärares 

välbefinnande. Genom konkreta hjälpmedel för främjandet av dessa komponenter skulle även 

klasslärares välbefinnande på arbetsplatsen öka och detta kunde leda till bland annat förbättrad 

arbetsatmosfär, prestation och professionell utveckling. Detta kunde vidare bidra till en främjad 

skolutveckling vilket kan främja samhällsutvecklingen i sin helhet.  
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Eftersom studiens genomförande skedde då covid-19 utbrottet var stort i Svenskfinland 

kan detta ha påverkat resultatet. För att utesluta att resultatet speglar det rådande pandemiläget 

och dess medföljande konsekvenser för klasslärares välbefinnande vore det intressant att inom 

ramarna för fortsatt forskning att göra samma studie om några år för att åskådliggöra möjliga 

skillnader i resultatet. För att öka tillförlitligheten kunde även samma studie göras med ett 

större sampel, till exempel genom att översätta enkäten till finska för att kunna generalisera 

enkäten till klasslärare i hela Finland. Detta skulle ge en bredare helhetsbild för hur klasslärare 

i Finland anser att rektorer kan främja arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelsen vilket 

efter möjliga åtgärder kan främja skolutvecklingen på ett nationellt plan.  
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Bilaga 1: Brev till bildningsdirektörer  

 

Hej! 

 

Jag kontaktar dig i egenskap av klasslärarstuderande i slutskedet av mina studier. Jag håller 

just nu på med att skriva min magisteravhandling med Mikael Johansson om rektorernas 

påverkan på klasslärares arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation ur ett 

klasslärarperspektiv och söker nu efter respondenter till vår studie. Studien är en kvantitativ 

enkätstudie och enkäten tar max 10 minuter att fylla i. 

 

Nu undrar vi ifall du skulle kunna vidarebefordra detta till klasslärare, alternativt rektorer 

som kan förmedla det vidare åt sitt kollegium, i din kommun? Detta skulle vara till stor hjälp 

för oss. 

 

Mvh, 

Ida Torsell 

tel. xxx 

  



 

 

64 

Bilaga 2: Följebrev till informanter  

 

14.2.2022, Vasa 

 

Hej!  

 

Vi är två klasslärarstuderande vid Åbo Akademi som skriver vår magisteravhandling om 

Rektorernas påverkan på klasslärares arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation. I studien 

undersöker vi rektorers påverkan på dessa faktorer ur ett klasslärarperspektiv. 

 

I hopp om att kunna generalisera studiens resultatet till hela Svenskfinland hoppas vi att just 

du fyller i denna enkät. Enkäten tar max 10 minuter att fylla i och ditt svar är väldigt 

värdefullt för oss och för vår studie. Genom att delta i denna studie möjliggör du ett resultat 

vilket kan bidra med information som i framtiden kan användas för att främja klasslärares 

välbefinnande. 

 

Här hittar du enkäten: https://survey.abo.fi/lomakkeet/14176/lomake.html och enkäten är 

öppen fram till 13.3.2022. Svaren i enkäten är anonyma och konfidentiella.  

 

Vid frågor kontakta oss: Ida Torsell (ida.torsell@abo.fi) eller Mikael Johansson 

(mikael.y.johansson@abo.fi) alternativt vår handledare Jenni Alisaari (jenni.alisaari@abo.fi).  
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