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Lön - motivation - arbetsresultat, Lärare 
Bifogade skrift Lön – motivation – arbetsresultat, Lärare är en fördjupning av 
skriften Lön – motivation – arbetsresultat som publicerades hösten 1999. 

Skriften behandlar uppfattningar och värderingar bland lärare i grundskola 
och gymnasium. Bland annat om lön, självständighet i arbetet, återkoppling 
från chef, lärande i arbetet och hur det påverkar motivationen i jobbet. 

Framgångsfaktorer för att skapa en bra skola ligger mycket i att utveckla 
styrmedel som stimulerar motivationen hos lärarna. Chefer som är kommu-
nikativa, medarbetare som upplever självständighet och som har möjlighet 
till lärande i arbetet och vars lön beror på den egna prestationen är mer moti-
verade i arbetet än lärare som upplever motsatsen. 

Lärare som är delaktiga, ansvarstagande och aktiva bidrar till en bättre skola. 
Lärare i allmänhet vill att lönen mer ska kopplas till den egna prestationen. 
Många lärare vill dessutom själva sköta lönefrågan med sin närmaste chef. 

Den ursprungliga undersökningen genomfördes av Kommunförbundet  till-
sammans med Arbetslivsinstitutet våren 1999. Den omfattade 4 700 medarbe-
tare, chefer och förtroendevalda i landets kommuner. I den undersökningen 
deltog 800 lärare som är urvalet i denna undersökning. 

Skriften beställs från: Kommentus Förlag, 117 99  Stockholm.  
Telefon: 08-709 59 90. Fax: 08-709 59 80. Internet: www.kommentus.se.  
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E-post: forlagorder@kommentus.se Beställningsnummer 7099-899-X.  
Pris: 125 kronor, moms, frakt och expeditionsavgift tillkommer. Mängdrabatt 
ges. Använd gärna bifogade beställningssedel. 
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