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Sammanfattning 

Syftet var att undersöka vilja till vidare studier genom att beräkna valda prediktorers bidrag 

till förklarad varians. En enkätundersökning genomfördes med 144 sistaårselever på 

gymnasiet, för att undersöka om deras akademiska motivation, locus of control, föräldrars 

utbildningsnivå och kön kunde predicera deras vilja att läsa vidare. Utfallsvariabeln 

konstruerades inför studien och prövades i en förstudie, där ett cronbachs alpha på .93 

påvisades. Instrumentet mätte vilja till vidare studier utifrån elevernas lust, attityd och 

beteende. Resultatet visade en förklarad varians på 59,5 % för samtliga prediktorer, yttre 

akademisk motivation var den starkaste prediktorn för vilja till vidare studier. Moderns, men 

inte faderns, utbildningsnivå bidrog signifikant till variansen, så även akademisk icke-

motivation och locus of control. Resultatet kan öka statusen för yttre motivation som verktyg i 

undervisning, men väcker vidare frågor gällande exempelvis föräldrars påverkan på elevers 

vilja att studera vidare. Begränsningar finns i resultatets generaliserings- och 

tolkningsmöjligheter till följd av studiens urvalsmetod. 

 

Nyckelord 

Vilja, eftergymnasiala studier, akademisk motivation, locus of control, föräldrars 

utbildningsnivå, kön 

 

 Abstract 

The aim of this study was to explore willingness to engage in higher education by calculating 

the chosen predictors’ explanatory variance. A questionnaire based survey was conducted on 

144 senior high school students, to see whether their academic motivation type, locus of 

control, parental education level and sex could predict their willingness to engage in higher 

education. The dependent variable was constructed for the purpose of the study and was 

tested in a pilot study, and produced a Cronbach’s alpha of .93. The instrument measured the 

students willingness to higher education based on desire, attitude and behaviour. The result 

showed an explained variance of 59,9 % for all predictors, where external academic 

motivation was the strongest predictor for willingness to engage in higher education. The 

mother’s, but not the father’s, education level contributed significantly to the variance, as did 

academic amotivation and locus of control. The result can increase the status of external 

motivation as a tool in education, but also gives rise to further questions, for example 

regarding parents influence on students’ willingness to engage in higher education. There are 

limits in the way the result can be interpreted and generalized, due to the sampling process.  
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Introduktion 

En växande andel av befolkningen söker till en eftergymnasial utbildning på högskole- eller 

universitetsnivå (Statistiska centralbyrån, 2012). För ett stort antal yrken är en 

högskoleexamen även ett krav. Enligt statistiska centralbyråns (2015) statistik över de mest 

välbetalda och de minst betalda yrkena i Sverige återspeglas en skillnad i utbildningsnivå 

mellan inkomstgrupperna. Detta tyder på att en högre utbildning är av vikt i dagens läge. Det 

finns självklart en mängd faktorer som bidrar till att en individ studerar vidare efter gymnasiet 

eller ej. Det skulle kunna röra sig om allt från ren förmåga - eller oförmåga - till att vara en 

resursfråga. En kartläggning av alla medverkande faktorer skulle vara omöjlig. Det ligger 

dock nära till hands att tänka sig att en viktig faktor i den svenska kontexten skulle vara 

individens vilja, vad en person gör styrs i hög grad av vad personen vill. På grund av den höga 

levnadsstandard som överlag råder i Sverige finns det en möjlighet för individen att låta viljan 

vara det styrande för dennes handlingar, snarare än några omedelbara behov. Detta går i linje 

med Maslows behovshierarki som beskriver att människan strävar efter att uppnå 

självförverkligande, en strävan som dock till viss del kräver uppfyllandet av mer basala behov 

i första hand. Självförverkligande kan ses som ett sätt att få utlopp för en inneboende vilja 

(Maslow, 1987). I den här studien undersöktes vad som skulle kunna påverka viljan att 

studera vidare och erhålla en högskoleutbildning efter gymnasiet, genom att närmare 

undersöka ett antal valda prediktorer. Kunskap om vad som bidrar till att skapa vilja till högre 

studier innebär en möjlighet att påverka de prediktorer som låter sig påverkas. Vissa 

prediktorer kan vara bestående och svåra eller omöjliga att förändra, vilket också är viktigt att 

lyfta fram för att belysa att alla människor inte har samma möjlighet att känna en vilja till 

vidare studier. Eftersom det sker en samhällsutveckling där högre studier får allt mer 

betydelse är det viktigt att undersöka olika faktorer som kan underlätta eller försvåra 

människors möjligheter till detta. Det skulle alltså kunna hävdas vara en fråga om rättvisa och 

jämställdhet om det finns faktorer som hindrar en viss grupp av individer som under andra 

omständigheter kanske hade velat eller kunnat skaffa sig en högre utbildning.  

 

Utfallsvariabeln: Vilja till vidare studier 

Begreppet “vilja” är inte ett väldefinierat begrepp inom psykologisk teori och forskning, även 

om det vardagligt används i stor utsträckning. Det som i vardagligt tal kallas vilja har inom 

psykologin snarare beskrivits som det omedvetnas drifter eller som en reaktion på yttre 

stimuli. Större plats har fenomenet tagit inom filosofin, där centrala frågor har varit den fria 

viljans varande eller icke-varande samt hur vilja förhåller sig till känslor, förnuft och 
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handling. Nationalencyklopedins beskrivning av vilja är att det är en mental kontroll och 

styrning av tankar och handlingar som också är medveten (Persson & Sjöberg, u.å.). I 

föreliggande studie har begreppet “vilja till vidare studier” definierats utifrån de tre 

komponenterna lust, beteende och attityd, som beskrivs nedan.  

I Tomkins affektteori är ett grundläggande antagande att affekter får människan att 

närma sig respektive dra sig undan ett visst stimulus. Positiva affekter, såsom intresse och 

glädje, är något som får en individ att närma sig ett ting eller en händelse (Demos, 1995). 

Således kan det tänkas att affekterna som innefattas i en lustfylld upplevelse ligger nära det 

som i vardagligt tal benämns som vilja. Lust betraktades därmed som en viktig komponent i 

beskrivningen av vilja till vidare studier i föreliggande studie. 

Enligt Persson och Sjöberg (u.å.) är vilja det som medvetet leder en människas tankar 

och handlingar. En stor del av dessa handlingar utförs rutinmässigt och viljans roll i beteendet 

upplevs därför inte alltid vara tydlig (Persson & Sjöberg, u.å.). Inom kognitiv behaviorism 

beskrivs beteenden delvis vara en följd av positiv eller negativ förstärkning. Ett beteende som 

blir förstärkt tenderar att upprepas för att uppnå förstärkningen igen. Radikal behaviourism 

hade betraktat denna tendens som enbart en respons på yttre stimuli. Den kognitiva 

behaviourismen erkänner dock ett mellanled mellan stimulus och respons, nämligen vad som 

sker i människans mentala värld, i form av tankar och inre upplevelser (Holt, Bremner, 

Sutherland, Vliek, Passer & Smith, 2012). När ett stimulus skapar en respons skulle det kunna 

betraktas som att det skapats en vilja eller ovilja att uppnå responsen på nytt. Denna 

tankegång går också i linje med affektteorin som beskriver att individer närmar sig sådant 

som framkallar positiva affekter och drar sig undan sådant som ger upphov till negativa 

affekter (Demos, 1995). Att vilja något skulle således kunna innehålla en komponent av 

beteende, ett agerande mot att uppnå det önskade. På detta resonemang bygger tankegången 

att en starkare vilja till vidare studier i högre grad leder till ett beteende mot att uppnå detta. 

Beteende togs därför med som en komponent i vilja till vidare studier i den aktuella studien.  

Det finns också anledning att anta att viljan till vidare studier innehåller en 

attitydkomponent. Enligt Eagly och Chaiken (2005) är en attityd en mer eller mindre varaktig 

inställning eller värdering som kommer till uttryck i att vara för eller emot något. Det kan 

således betraktas ligga i sakens natur att en vilja till vidare studier skulle innebära en positiv 

attityd till vidare studier. Det uppstår självfallet inte automatiskt en vilja att uppnå något bara 

för att det värderas positivt, vilket Kruglanski, Jasko, Chernikova, Milyavsky, Babush, 

Baldner och Pierro (2015) konstaterar. Dock slår dessa författare fast att attityd och vilja ofta 

sammanfaller.  
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De tre ovan nämnda komponenterna spelar alla teoretiskt sett en roll i vilja till vidare 

studier och fick tillsammans utgöra operationaliseringen av begreppet vilja i den aktuella 

studien. Att ha en hög vilja till vidare studier innebär med andra ord att en individ känner lust 

att studera vidare, har agerat mot att uppnå detta samt sätter ett värde på högre studier. 

Samtliga komponenter återspeglas i det mätinstrument som användes för att mäta vilja till 

vidare studier i föreliggande studie. 

 

Prediktorer 

Akademisk motivation. Enligt Öhman (u.å.) är begreppet motivation en 

“Psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot 

olika mål”. Motivationsteorier förklarar således varför individer alls agerar samt varför vissa 

aktiviteter prioriteras framför andra (Öhman, u.å.). Motivation i utbildningssammanhang 

benämns som akademisk motivation och är ett mätbart konstrukt. Mätningen kan utföras med 

skalan, “Academic Motivation Scale”, som bygger på self-determination theory. Akademisk 

motivation är ett begrepp som beskriver individens nuvarande medvetna och omedvetna 

motiv till att ägna sig åt utbildningsrelaterade aktiviteter.  (Vallerand, Pelletier, Blais, Brière, 

Senécal & Vallières, 1992a). 

Self-determination theory (SDT) är en bred motivationsteori grundad av Edward Deci 

och Richard Ryan. Teorin bygger på antagandet att mänsklig motivation inte bara är baserat 

på fysiska behov utan också på ett antal grundläggande psykologiska behov. Dessa 

psykologiska behov anses vara kompetens, interpersonellt relaterande och self-determination, 

vilket även benämns som autonomi (Deci & Ryan, 1985). Den sociala omgivningen kan 

antingen stödja eller underminera människors motivation, prestation och välmående genom 

att tillfredsställa eller inte tillfredsställa dessa behov (Deci & Ryan, 2002). Ryan och Deci 

(2000) betraktar dock inte motivation som något enhetligt fenomen som finns eller inte finns 

inom en individ. De beskriver istället motivation som något som varierar i både grad och typ. 

De två mest grundläggande motivationstyperna som beskrivs är intrinsic motivation och 

extrinsic motivation. 

Intrinsic motivation (här kallat inre motivation) innebär i SDT att en person utför en 

aktivitet för aktiviteten i sig, för att det i sig självt är intressant eller lustfyllt. Det finns inget 

annat syfte än glädjen eller utmaningen i att få utföra uppgiften. Människan tycks födas med 

en inneboende drivkraft att nyfiket utforska och undersöka, och denna naturliga motivation är 

en viktig del i kognitiv, social och fysisk utveckling. Denna inre motivation har också en nära 

koppling till affekterna glädje och intresse (Deci & Ryan, 1985). Enligt Ryan och Deci (2000) 
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går det att betrakta inre motivation som något som existerar inom människan, men också som 

något som existerar i relationen mellan en individ och en aktivitet. En och samma individ kan 

nämligen uppleva inre motivation att utföra en viss aktivitet, men inte alls vara motiverad att 

utföra en annan (Ryan & Deci, 2000). 

SDT tar också upp extrinsic motivation (här kallat yttre motivation) som innebär att en 

person utför en aktivitet för att den leder till ett resultat som är fristående från aktiviteten i sig, 

alltså på grund av externa faktorer. Syftet kan vara att uppnå en belöning, undvika 

bestraffning, att vinna gillande eller ske av pliktkänsla (Ryan & Deci, 2000). Beteendet utförs 

av en annan anledning än av intresse för eller glädjen i aktiviteten i sig och drivkraften 

kommer således utifrån (Deci & Ryan, 1985). Dock kan en individ uppleva sig mer eller 

mindre styrd eller kontrollerad i sitt utförande av aktiviteten. Yttre motivation kan delas in i 

flera underkategorier som kan graderas på en skala för self-determination eller 

självbestämmande. Drivkraften för utförandet av beteendet ligger alltid utanför handlingen i 

sig, men individen kan uppleva sig vara fullt utifrånstyrd - som i tvång - till att i allt högre 

grad “adoptera” den utomstående orsaken till beteendet som sin egen värdering och därmed 

uppleva sig vara mer självbestämmande (Ryan & Deci, 2000). Den mest självbestämmande 

motivationsformen har många likheter med inre motivation då båda är autonoma och utförs 

frivilligt. Det finns dock en betydande skillnad i och med att den integrerade formen av yttre 

motivation fortfarande utförs för att uppnå något som ligger utanför aktiviteten i sig, medan 

beteenden styrda av inre motivation utförs på grund av ett inneboende intresse (Deci & Ryan, 

2002; Ryan & Deci, 2000). 

Amotivation (här kallat icke-motivation) är enligt SDT inte en motivationstyp utan 

snarare en brist på motivation. Det är ett tillstånd där det råder avsaknad av intention att agera. 

Detta tillstånd kan visa sig genom att en person antingen inte gör något alls eller genom att 

personen agerar passivt och följer med strömmen (Deci and Ryan, 2002). Forskning tyder på 

att icke-motivation kan bero på ett flertal faktorer. Att känna sig inkompetent inför en uppgift 

eller inte sätta värde på den är faktorer som Ryan och Deci (2000) belyser. Seligman och 

Maier (1967) visade också i sina experiment med hundar att motivationen dör ut om individen 

inte ser något samband mellan det egna agerandet och det önskade resultatet, vilket också 

benämns inlärd hjälplöshet. På liknande sätt uttrycker sig Vallerand och Bissonnette (1992) i 

sin beskrivning av icke-motivation som vare sig inre eller yttre motiverat. Icke-motivation är 

inte motiverat alls och deltagande i aktiviteten kommer så småningom att upphöra (Vallerand 

& Bissonnette, 1992). 



6 
 

SDT lämpar sig som teoretisk utgångspunkt för forskning gällande akademiska 

aktiviteter då det visat sig att de olika typerna av akademisk motivation är förknippat med en 

rad viktiga utbildningsrelaterade faktorer. Inre motivation har ett samband med högre 

genomsnittlig skolprestation bland grundskoleelever (Gotfried, 1990). Inre motivation har 

också visat sig vara den motivationstyp som är viktigast för akademisk prestation över tid, 

vilket visats i tre olika longitudinella studier som gjorts med både kanadensiska och svenska 

gymnasie- och högskoleelever (Taylor, Jungert, Mageau, Schattke, Dedic, Rosenfield & 

Koestner, 2014). En negativ korrelation mellan inre motivation och en preferens att ägna sig 

åt “easy work”, det vill säga icke-utmanande uppgifter i skolan, har påvisats (Lepper, 

Henderlong Corpus & Iyengar, 2005). Froiland och Worrell (2016) har också visat att inre 

motivation har ett starkt samband med engagemang i klassrummet. Elever med högre inre 

motivation visar mer engagemang genom uppmärksamhet, uthållighet i arbete och deltagande 

i diskussioner. Engagemang i klassrummet har i sin tur ett samband med akademisk prestation 

(Froiland & Worrell, 2016). Vidare är inre motivation en viktig ingrediens i det tillstånd som 

kallas “flow”, vilket kan beskrivas som en djup försjunkenhet i en uppgift och karaktäriseras 

av hög grad av koncentration, en känsla av bemästrande och engagemang. Detta tillstånd är i 

sin tur relaterat till en djupare inlärning och en högre skolprestation (Shernoff & 

Csikszentmihalyi, 2009). En metaanalys visar dessutom att inre motivation är förknippat med 

högre nivåer av ansträngning i arbetet med en uppgift samt med prestation på vissa givna 

uppgifter (Patall, Cooper, & Robinson, 2008). 

Det är av vikt att påpeka att yttre motivation, enligt SDT, inte är en lägre grad av 

motivation än vad inre motivation är. En elev som drivs av belöningar eller målet att få bra 

betyg är inte nödvändigtvis mindre motiverad än den som drivs av inre motivation. Således 

kan även en yttre motiverad individ uppnå en hög prestation (Ryan & Deci, 2000). Även 

Goodman et al. (2011) visar i en sambandsstudie att yttre motivation har ett samband med 

prestation och ansträngning. Studien redovisar dock också att inre motivation i högre grad 

predicerar prestation och ansträngning. Ovan redovisad forskning (Taylor et al. 2014) visar 

också på att inre motivation är den viktigaste typen av motivation för akademisk prestation 

över tid. Det finns också fynd från observationsstudier som visar att belöningar eller andra 

yttre konsekvenser kan släcka ut det inneboende intresset för en aktivitet och således minska 

den inre motivationen, hos såväl högskolestudenter som förskolebarn (Lepper, Greene & 

Nisbett, 1973). Icke-motivation har för elever på en nivå motsvarande gymnasiet visat sig ha 

ett samband med akademiska utfall, så som lägre akademisk prestation och fler avhopp från 

skolan (Legault, Green-Demers & Pelletier, 2006). 
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Det kan vara på sin plats att tydliggöra skillnaderna mellan begreppet “akademisk 

motivation” och studiens utfallsvariabel “vilja till vidare studier” eftersom orden vilja och 

motivation i vardagligt tal ligger nära varandra. En närmare granskning av 

operationaliseringarna av begreppen gör det dock tydligt att akademisk motivation och vilja 

till vidare studier utgör två skilda begrepp och konstrukt. Vallerand (1992a) talar om 

akademisk motivation som två olika typer av motiv till varför en individ ägnar sig åt sitt 

nuvarande skolarbete. Motivet är antingen det upplevda intresset och glädjen i uppgiften i sig, 

eller att uppnå något externt. Detta skiljer sig från operationaliseringen av “Vilja till vidare 

studier” som berör frågan om individen känner lust att studera vidare, om personen värderar 

vidare studier samt om hen har agerat på det sätt som krävs för att kunna studera vidare. 

Således handlar vilja till vidare studier om vad en person vill ägna sig åt i framtiden, medan 

akademisk motivation handlar om motiv att ägna sig åt skolarbete i den nuvarande 

skolsituationen. Skillnaden blir än mer tydlig om den formuleras i ett antal frågor: Kan en 

individ vara akademiskt inre motiverad och samtidigt inte vilja studera vidare? Med andra 

ord: Kan en individ i nuläget ägna sig åt sitt skolarbete för att det är intressant och glädjefyllt 

och samtidigt inte känna en lust att studera på högskola, inte agera mot att komma in på 

högskolan och inte sätta något högt värde på högre studier? Samma fråga kan ställas om yttre 

akademisk motivation. Svaren på frågorna är inte givna, vilket gör skillnaden mellan vilja och 

motivation än tydligare och gör frågan intressant att undersöka. 

Den samlade bilden av yttre och inre motivation, som det beskrivs i SDT och relaterad 

forskning, blev att den typ av motivation som en individ upplever för skolarbete skulle kunna 

påverka individens vilja - alltså lust, beteende och attityd - att ägna sig åt högre studier. Inre 

motivation är nära förknippat med affekterna intresse och glädje (Deci & Ryan, 1985), varpå 

det ligger nära till hands att tänka sig att det också kan vara sammanlänkat med vilja. Det här 

utesluter dock inte att även yttre akademisk motivation kan öka viljan att studera vidare. 

Hypoteserna utifrån litteraturen blev således, för den aktuella studien, att en hög grad av båda 

typerna av akademisk motivation skulle predicera vilja till vidare studier. Utifrån SDT 

innebär icke-motivation att det inte finns någon intention till handling och att det råder brist 

på motivation (Deci & Ryan, 2002). Teori och forskning stödjer tanken att akademisk icke-

motivation inte skulle öka viljan att studera vidare. Hypotesen för icke-motivation blev 

således att en hög grad av detta skulle predicera en låg grad av vilja till vidare studier. 

Locus of Control. Locus of control är ett begrepp myntat av Julian Rotter (1966) och 

grundar sig social learning theory. Rotter utgår från att inlärning sker genom förstärkningar. 

En förstärknings funktion är att öka förväntan på att ett visst beteende eller händelse ska följas 
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av samma förstärkning även i framtiden. Det finns dock en faktor som avgör hur stark denna 

förväntan på förstärkning blir, nämligen om individen uppfattar ett kausalt samband mellan 

sina egna handlingar och förstärkningen. Om en individ upplever att förstärkningen är en följd 

av det egna beteendet ökar förväntan på framtida förstärkning mer än om individen upplever 

att förstärkningen var en följd av något utomstående. Personer som tenderar att tolka 

händelser i omgivningen som utanför sin egen kontroll benämner Rotter som individer med 

ett externt locus of control. De betraktar generellt händelser i omgivningen som beroende av 

yttre faktorer, exempelvis slump, tur eller andra människor med makt. Omvänt så benämns en 

person som tenderar att tolka det som inträffar i omgivningen som en följd av de egna 

handlingarna ha ett internt locus of control (Rotter, 1966). 

Enligt Otten (1977) finns det i litteraturen en samlad syn på att locus of control är 

sammanbundet med hur individen upplever, och därmed hanterar, sin omgivning. Vidare 

resonerar Otten att detta i hög grad för unga människor appliceras på skolan, eftersom skolan 

är den miljö de rör sig i och därmed behöver hantera. Många studier har också fokuserat på 

betydelsen av locus of control i utbildningsrelaterade sammanhang och det finns exempel på 

dess påverkan på ett flertal faktorer. En studie utförd på 90 amerikanska universitetsstudenter 

visade att studenter med ett internt locus of control i signifikant högre grad tog sin doktors-

eller masterexamen inom 5 år. Locus of control visade sig också bättre kunna predicera vilka 

studenter som kommer lyckas ta sin examen jämfört med testen “GRE” och “SCAT”, som då 

var de aktuella antagningstesten och skalorna för att mäta universitetsförmåga (Otten, 1977). 

Vidare finns det studier som tyder på att locus of control har ett signifikant negativt samband 

med akademisk prestation, i det att ett högt externt locus of control innebär ett lågt värde på 

akademisk prestation, som mäts i snittpoäng för betyg (Shepherd, Owen, Fitch & Marshall, 

2006). Även Gifford, Briceno-Perriott och Mianzo (2006) visar i sin studie på att locus of 

control är en signifikant prediktor för akademisk prestation, också mätt i snittbetyg. Det bör 

dock noteras att detta är en kohortstudie som har många deltagare samt att inga effektstorlekar 

redovisas. Det bör också påpekas att den samlade bilden av forskningsresultaten kring locus 

of control och skolrelaterade faktorer inte är entydig. Det finns också studier som visar på att 

locus of control inte har något, eller endast små, samband med skolprestation mätt i snittbetyg 

(Richardson, Abraham & Bond, 2012).  

Forskning har även visat på mer indirekta relationer mellan locus of control och 

utbildningsrelaterade faktorer. Till exempel har locus of control ett signifikant positivt 

samband med academic self-concept (Albert & Dahling, 2016). Teorin om self-concept 

(Shavelson, Hubner, & Stanton, 1976) handlar om hur människor uppfattar sig själva. 
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Academic self-concept är en del av en människas fullständiga self-concept och definieras som 

insikt och uppfattning om den egna akademiska förmågan (Bong & Skaalvik, 2003). 

Begreppet har i flera studier visat sig kunna predicera en rad olika faktorer, varav några är 

akademisk prestation och huruvida en person kommer studera på högskola. Academic self-

concept har också betydelse för hur en individs utbildningsambition formas (Parker, Schoon, 

Tsai, Nagy, Trautwein & Eccles, 2012; Guay, Larose & Boivin, 2004). Vidare har ett externt 

locus of control visat sig ha ett samband med svårigheter att fatta beslut rörande karriärsval. 

Dessa svårigheter grundar sig i höga nivåer av pessimism, ångest samt identitetsproblematik 

(Gati, Gadassi, Saka, Hadadi, Ansenberg, Friedmann & Asulin-Peretz, 2011). Omvänt har 

internt locus of control visat sig vara mer adaptivt än ett externt locus of control gällande att 

fatta beslut om karriärsinriktning (Gadassi, Gati & Wagman-Rolnick, 2013). Ett externt locus 

of control har också ett signifikant samband med en tendens att skjuta upp skolarbete, enligt 

en studie gjord av Reasinger och Brownlow (2000). Personer med denna tendens börjar 

generellt senare med skoluppgifter, lägger inte ner så mycket tid som de planerat och lämnar 

oftare in uppgifter för sent, vilket i många fall resulterar i problematiska nivåer av stress. 

Undvikande av uppgiften samt en rädsla för misslyckande är de vanligaste orsakerna till att 

personer skjuter upp skolarbete. Akademiska “uppskjutare” på högskolenivå är också mindre 

nöjda med kurserna än de som inte har denna tendens (Reasinger & Brownlow, 2000). 

Litteraturgenomgången gällande locus of control och dess relevans i skolvärlden ger 

stöd för att undersöka locus of control i förhållande till vilja till vidare studier. De studier som 

finns pekar i riktning mot att locus of control påverkar viktiga variabler som skolprestation, 

academic self-concept, beslutsfattande gällande karriär och uppskjutande av skolarbete, vilka 

alla teoretiskt skulle kunna påverka huruvida en person upplever en vilja att studera vidare. 

Utifrån redovisad teori och forskning blev således hypotesen att individer med ett högt externt 

locus of control skulle visa på en lägre vilja till vidare studier.  

Kön. Enligt Statistiska centralbyrån (2012) har antalet sökande till 

högskoleutbildningar i Sverige haft en något skev könsfördelning. Kvinnor stod 2012 för 63 

% av det totala antalet sökande och för 58 % av de sökande utan tidigare högskolestudier 

(vilket innebär 37 % respektive 42 % manliga sökande). Liknande fördelning har uppmätts 

sedan 1995. Efter 2008 har dock fördelningen i gruppen utan tidigare högskolestudier jämnats 

ut något, men kvinnor är fortfarande i majoritet. Kön har visat sig påverka typ och grad av 

akademisk motivation i det att kvinnor skattar högre på inre motivation samt på två av 

underskalorna för yttre motivation (Vallerand et al., 1992a). Eftersom en av hypoteserna för 

den föreliggande studien var att högre grad av akademisk motivation skulle korrelera med 
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högre vilja till vidare studier blev också den logiska följden av detta att det även skulle kunna 

föreligga en könsskillnad i vilja till vidare studier. Detta skulle kunna vara det som 

återspeglas i statistiken från statistiska centralbyrån. Utifrån det aktuella statistik- och 

forskningsläget bedömdes således kön vara en variabel att ta hänsyn till gällande vilja till 

vidare studier och valdes därför som en prediktor. 

Föräldrars utbildningsnivå. Den amerikanska myndigheten National Center for 

Education Statistic rapporterade 2008 om skillnader i inskrivningar till högskolan (college) 

beroende på föräldrarnas utbildningsnivå. Bland de elever som själva gått ut high school, men 

vars föräldrar hade mindre än en high school-examen, var 43 % inskrivna på college i oktober 

samma år som de gått ut high school. Detta kan jämföras med den grupp som själva gått ut 

high school, men vars föräldrar hade en bachelor’s degree (jämförligt med en 

kandidatexamen) eller högre. Bland dessa elever var 78,2 % inskrivna vid college i oktober 

samma år som de gått ut high school (NCES, 2008). Statistiska centralbyrån rapporterade 

2016 en liknande trend i Sverige. Som exempel nämns årskullen född 1990. I den grupp vars 

föräldrar inte fullföljt gymnasiet hade 20 % påbörjat en högskoleutbildning vid 25 års ålder. 

Vid samma ålder hade 83 % av gruppen med föräldrar med forskarutbildning påbörjat en 

högskoleutbildning. Ungefär samma fördelning har uppmätts i födelsekullarna sedan slutet på 

70-talet. Under läsåret 2015/16 syntes också en skillnad i gruppen av förstagångsstudenter, 35 

år och yngre. Den bestod till 38 % av studenter vars föräldrar hade minst en treårig 

eftergymnasial utbildning och till 23 % av studenter vars föräldrar hade en 

gymnasieutbildning på högst två år. Det är således en större andel av högskolestudenterna 

som har föräldrar med högre utbildning (Statistiska centralbyrån, 2016).  

Det finns också anledning att använda föräldrarnas utbildningsnivå som en prediktor 

då utbildningsnivå i studier visat sig vara relaterat till intelligensnivå, vilket i sin tur är 

relaterat till arv och gener (Sewell & Shah, 1967; Wrulich, Brunner, Stadler, Schalke, Keller, 

Chmiel & Martin, 2013; Bouchard & McGue, 1981). En persons förmåga och intelligens 

skulle kunna påverka hur individen ifråga upplever skolan och därmed också vilja till vidare 

studier, och således blir föräldrars utbildningsnivå en intressant variabel att undersöka. 

Föräldrars utbildningsnivå är inte endast intressant med tanke på arv, utan också på miljö. 

Davis-Kean (2005) har visat på att en högre utbildningsnivå hos föräldrarna har ett samband 

med lärande i hemmet och bedrifterna hos barnet. Det är alltså möjligt att föräldrar med en 

högre utbildning också har större möjligheter att skapa en lärande miljö som i sin tur påverkar 

barnens prestation (Davis-Kean, 2005). Detta skulle i sin tur kunna vara kopplat till barnets 

upplevelse av kompetens inför skolrelaterade uppgifter, vilket skulle kunna påverka såväl lust 



11 
 

som beteende och attityd mot studier. Även annan forskning gällande skolrelaterat beteende 

har visat att föräldrars utbildningsnivå har betydelse. Exempelvis har ett negativt samband 

mellan föräldrars utbildningsnivå och akademisk uppskjutning påvisats i två separata studier 

av Rosário, Costa, Núñez, González-Pienda, Solano och Valle (2009). En tendens att skjuta 

upp skolarbete har visat sig ha en negativ inverkan på akademisk utveckling och skolresultat. 

De två studierna utfördes oberoende av varandra och resultaten visade att högre 

utbildningsnivå hos föräldrar har ett samband med lägre akademisk uppskjutning. Froiland 

och Worrell (2016) visade också i en studie att föräldrars utbildningsnivå har ett samband 

med elevers snittbetyg. 

Ovan redovisad statistik och forskning visar att föräldrars utbildningsnivå har 

betydelse för om en individ söker sig till högskolestudier. Detta i kombination med att 

föräldrars utbildningsnivå kan påverka såväl förmåga som annat skolrelaterat beteende, på ett 

sätt som i sin tur skulle kunna vara knutet till känslor kring studier, gjorde att föräldrars 

utbildningsnivå var en prediktor som ansågs viktig att ta med i undersökningen av vilja till 

vidare studier.  

 

Syfte, frågeställning och hypoteser 

Den aktuella studiens syfte var att undersöka vilja till vidare studier genom att beräkna hur de 

valda prediktorerna bidrog till den förklarade variansen. Komponenterna lust, beteende och 

attityd utgjorde operationaliseringen för vilja till vidare studier. Inre akademisk motivation 

valdes som prediktor främst på grund av dess nära koppling till affekterna lust och intresse. 

Både inre och yttre akademisk motivation har visat sig vara en viktig del i skolrelaterade 

beteenden samt skolprestation, vilket kan stödja att de båda togs med som prediktorer. 

Akademisk icke-motivation inkluderades som prediktor eftersom begreppet innebär avsaknad 

av intention att handla samt är förknippat med att en individ inte sätter värde på en viss 

uppgift. På så sätt har även icke-motivation en koppling till komponenterna i vilja till vidare 

studier. Locus of control inkluderades som prediktor delvis på grund av dess generella 

påverkan på hur individen tar sig an livet. Att det också påverkar skolrelaterat beteende på ett 

sätt som kan tänkas påverka lust och beteende ger ytterligare stöd för dess plats i modellen. 

Statistik tyder på att det finns demografiska skillnader bland studerande på universitet och 

högskola, där en större andel studenter har föräldrar med högre utbildningsnivå samt att 

kvinnor är i majoritet. Detta i kombination med forskningsstudier som tyder på att både kön 

och föräldrarnas utbildningsnivå kan vara relevanta demografiska variabler i fråga om vilja 

till vidare studier gjorde att de inkluderades som prediktorer.  
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Den specifika frågeställningen för studien blev slutligen: Predicerar de valda 

variablerna vilja till vidare studier och i så fall till vilken grad? Följande hypoteser 

formulerades: 

 

1.a) Hög inre akademisk motivation predicerar en högre vilja till vidare studier.  

1.b) Hög yttre akademisk motivation predicerar en högre vilja till vidare studier. 

1.c) Hög akademisk icke-motivation predicerar en lägre vilja till vidare studier. 

2.) Högt externt locus of control predicerar en lägre vilja till vidare studier. 

3.a) Hög utbildningsnivå hos modern predicerar en högre vilja till vidare studier. 

3.b) Hög utbildningsnivå hos fadern predicerar en högre vilja till vidare studier. 

4.) Kön predicerar vilja till vidare studier i det att kvinnor visar på en högre grad av vilja till 

vidare studier än män. 

 

Metod 

Deltagare 

Studiens deltagare bestod av gymnasieelever som gick sin sista årskurs på ett 

studieförberedande program på gymnasieskolor i södra Sverige. Således var samtliga elever 

18-19 år. Deltagarna rekryterades genom ett ändamålsenligt urval och av bekvämlighets- och 

resursskäl valdes gymnasieskolor i Småland. Ursprungligen kontaktades rektorer för åtta olika 

skolor, varav två avböjde deltagande på grund av tidsbrist och en inte responderade på 

förfrågan. På de fem skolor som deltog i studien besöktes totalt åtta olika klasser. Ungefär 45 

elever närvarade inte vid de olika insamlingstillfällena och kunde därmed inte delta i studien. 

Tre deltagare exkluderades senare från datamaterialet då de bedömdes vara outliers. Det 

slutliga stickprovet bestod således av 144 deltagare, varav 72 var flickor och 70 var pojkar. 

Två av deltagarna angav inte sitt kön 

 

Instrument 

Vilja till vidare studier. Ett frågeformulär bestående av nio items konstruerades för 

att mäta utfallsvariabeln. Samtliga items utformades baserat på den valda 

operationaliseringen. I frågeformuläret inkluderades items tänkta att spegla komponenterna 

lust, beteende och attityd, tre frågor för varje komponent. Varje item formulerades som ett 

påstående för deltagarna att ta ställning till. Svaren angavs på en sjugradig likertskala där 1 

motsvarade “Stämmer inte alls” och 7 motsvarade “Stämmer helt och hållet”.  Skattningarna 

för respektive item räknades sedan samman till ett medelvärde som utgjorde mätningen av 
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deltagarnas vilja till vidare studier. Följande items var de som slutligen användes i 

frågeformuläret, nedan grupperade under respektive komponent: 

 

Lust  

 Jag har lust att någon gång vara student på en högskola/universitet eller liknande 

 Jag känner inte för att studera vidare i framtiden, jag är färdig med att plugga 

 Jag vill studera vidare någon gång i framtiden 

Beteende  

 Jag har sökt information om olika utbildningar (universitet/högskola etc) 

 Jag har ansträngt mig för att klara intagningskraven som krävs för en vidareutbildning 

 Jag har inte lagt någon energi på tankar gällande vidare studier 

Attityd  

 Jag ser ingen poäng med att vidareutbilda sig 

 Jag tycker det är viktigt att skaffa sig utbildning som är högre än gymnasienivå 

 Jag anser att en högre utbildning är av stor betydelse 

 

Instrumentet arbetades fram i ett antal steg. Först formulerades ett större antal items 

utifrån studiens nämnda operationalisering av vilja till vidare studier, flera items till varje 

komponent. I samråd med studiens handledare reducerades antalet items till nio, tre för varje 

komponent i vilja till vidare studier. Därefter omformulerades ett item i varje komponent till 

att uttryckas negativt. Exempelvis ändrades påståendet “Jag har lagt ner energi på tankar 

gällande vidare studier” till: “Jag har inte lagt någon energi på tankar gällande vidare studier”. 

Detta för att undvika ett instämmande svarsmönster hos deltagarna (Berntson, Bernhard-

Oettel, Hellgren, Näswall & Sverke, 2016). Slutligen gjorde också studiens handlare en 

bedömning av formulärets face-validity och det bedömdes vara lämpligt att prövas i en 

förstudie. 

En förstudie av frågeformuläret genomfördes för att säkerställa dess interna 

homogenitet. Förstudien genomfördes via ett webbaserat frågeformulär som fylldes i av 33 

personer. Deltagarna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval och bestod av en blandad 

grupp avseende ålder, kön och utbildningsbakgrund. Frågeformulärets egentliga målgrupp var 

gymnasieelever, men förstudiens deltagare hade passerat denna ålder och därför gavs följande 

instruktion: “Tänk dig tillbaka till sista terminen på gymnasiet. Föreställ dig att du då fick 

följande frågor. Hur skulle du ha svarat?” De inkomna svaren i förstudien analyserades i IBM 

SPSS Statistics 24. En reliabilitetsanalys genomfördes och visade på ett högt Cronbachs 

alpha, = .934. Analysen visade att värdet inte skulle bli starkare om något item togs bort, 

därför behölls samtliga nio frågor i det slutgiltiga frågeformuläret, se bilaga I. En 

reliabilitetsanalys genomfördes sedan på den aktuella studiens stickprov, med 144 deltagare, 

och visade på en fortsatt hög nivå med ett Cronbachs alpha på = .898. 
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AMS i svensk översättning, anpassad till gymnasiet. För att mäta prediktorerna 

som berör akademisk motivation användes The Academic Motivation Scale (Vallerand et al. 

1992a) som är en engelsk översättning av den franska skalan Echelle de Motivation en 

Education (Vallerand, Blais, Bri re & Pelletier, 1989). Det är en skala som mäter akademisk 

motivation utifrån kategorierna amotivation (icke-motivation), extrinsic motivation (yttre 

motivation) och intrinsic motivation (inre motivation). Den svarande ska ta ställning till 27 

påståenden och ange hur väl respektive påstående stämmer in på dem på en 7-gradig 

likertskala där 1 innebär “Stämmer inte alls” och 7 innebär “Stämmer helt och hållet”. 

Samtliga påståenden är utformade som ett svar på frågan “Varför studerar du på högskolan?”. 

Skalan översattes till svenska från den engelska versionen, AMS (Vallerand, Pelletier, 

Blais, Brière, Senécal & Vallières, 1992b) av den aktuella studiens författare. Inledningsvis 

utförde studiens författare två separata översättningar av skalan. Därefter jämfördes de båda 

översättningarna med varandra och en gemensam översättning arbetades fram. Den slutgiltiga 

översättningen lämnades sedan till en sistaårselev vid psykologprogrammet på 

Linnéuniversitetet för en så kallad back-translation, där den svenska versionen översattes 

tillbaka till engelska, utan hänsyn till originalskalan. Denna back-translation jämfördes sedan 

med originalskalan för att säkerställa att översättningarna låg språkligt nära varandra. Därpå 

omformulerades ett antal fraser för att bättre passa det svenska språket och dess uttryck. 

Skalan anpassades också för att kunna användas på gymnasieelever istället för 

högskolestudenter. Således ombeds deltagarna i den föreliggande studien att besvara frågan: 

“Varför går du i skolan?” istället för den ursprungliga frågan: “Varför studerar du på 

högskolan?” (se bilaga I).  Denna anpassning har även gjorts i en tidigare studie av Stover, de 

la Iglesia, Boubeta och Liporace (2012). Exempel på items från den svenska översättningen 

och anpassningen till gymnasiet är: “Ärligt talat så vet jag inte, jag känner verkligen att jag 

slösar bort min tid när jag är i skolan” (icke-motivation), “För att kunna få en bättre lön senare 

i livet” (yttre motivation) och “För att jag känner mig nöjd och tillfreds när jag lär mig nya 

saker” (inre motivation).  

AMS har visat sig vara ett reliabelt och validerat instrument, i både den franska och 

engelska versionen. I den amerikanska utprovningen av instrumentet sträcker sig Cronbachs 

alpha för de olika underskalorna från .83-.86, med undantag av en som fick .62. Dessa alpha-

värden har stor likhet med den franska originalskalan där Cronbachs alpha för de olika 

underskalorna hamnade i spannet .76-.86, med “yttre motivation-identifikation” på .62 

(Vallerand et al.,1992a). Den svenska översättningen som användes i den här studien har inte 

testats i någon förstudie. I den föreliggande studien användes inte heller samtliga nio 
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underkategorier, utan istället användes de tre huvudkategorierna. På den aktuella studiens 

stickprov genomfördes en reliabilitetstestning som gav följande Cronbachs alpha-värden: Inre 

motivation = .92, yttre motivation = .89 och icke-motivation = .84. 

Rotters I-E scale i svensk översättning. En svensk översättning av Rotters (1966) 

Internal-External scale användes för att mäta prediktorn locus of control (se bilaga I). 

Översättningen utfördes av den aktuella studiens författare som först enskilt gjorde varsin 

översättning, som sedan jämfördes med varandra. Därpå arbetades en gemensam översättning 

fram. Rotters (1966) ursprungliga instruktion översattes enligt samma procedur, men 

förkortades också något. Den slutgiltiga översättningen av skalan jämfördes sedan med en 

tidigare gjord översättning från en studentuppsats av Berg och Kumlemark (2007). Stora 

likheter kunde påvisas mellan de båda översättningarna, vilket talar för översättningens 

riktighet. Originalskalan består av 29 items, med två påståenden att ta hänsyn till i varje item, 

där den svarande ska välja det påstående som denne mest håller med om. Exempel på items ur 

översättningen av Rotters (1966) skala är: 

11.  a) Att lyckas handlar om hårt arbete; tur har inte med det att göra. 

b) Att få ett bra jobb handlar främst om att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. 

 

23. a) Ibland förstår jag inte hur lärarna kommer fram till de betyg som ges.  

b) Vilka betyg jag får beror på hur hårt jag pluggar. 

 

Sex items är endast utfyllnadsfrågor, vilket innebär att poängen räknas ut på 23 items. 

Skalan mäter grad av externt locus of control och det är därför endast det svarsalternativ som 

speglar den externa hållningen som ger poäng. Höga poäng indikerar hög grad av externt 

locus of control och låga poäng indikerar låg grad av externt locus of control, det vill säga ett 

internt locus of control. En totalpoäng på noll skulle således innebära ett extremt internt locus 

of control och en totalpoäng på 23 skulle spegla ett extremt externt locus of control. 

Rotters (1966) originalskala visar inte på någon stark intern homogenitet (r = .65-.79) 

vilket Rotter själv förklarar med skalans karaktär; den mäter ett konstrukt på en generell nivå. 

Trots detta är originalskalan en av de mest använda för att mäta locus of control (Beretvas, 

Suizzo, Durham & Yarnell, 2008). Beretvas et al. genomförde 2008 en sammanställning av 

71 studier som alla redovisat ett mått på intern homogenitet för Rotters I-E scale. Totalt 

redovisades 116 värden. Det genomsnittliga värdet på intern homogenitet fastställdes till .67 

och medianvärdet till .70. Översättningen av skalan som används i denna studie har inte 

testats i någon förstudie, men skalan gav ett Cronbachs alpha på .71 i den aktuella studiens 

stickprov. 
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Färdigt frågeformulär. Vilja till vidare studier, AMS, I-E scale samt frågor rörande 

demografiska variabler sattes samman till ett enhetligt frågeformulär. I detta formulär ingick 

också en fråga om föräldrars utbildningsnivå. Deltagarna ombads ange vilken högsta 

utbildningsnivå deras mor, respektive far har avslutat, där alternativen grundskola, 

gymnasieutbildning och högskoleutbildning fanns. Dessa items utgjorde mätningen för 

prediktorerna mammas utbildningsnivå och pappas utbildningsnivå. Detta slutgiltiga 

frågeformulär fylldes sedan i och kommenterades av två individer från målgruppen för att 

kontrollera att frågorna var begripliga och för att få en uppfattning om hur lång tid 

deltagandet i studien förväntades ta. Utifrån deras kommentarer gjordes två mindre ändringar 

i de översatta formulären, för att ytterligare tydliggöra frågorna. Se bilaga I för fullständigt 

frågeformulär.  

 

Procedur      

För att rekrytera deltagare till studien kontaktades rektorerna på de valda gymnasieskolorna 

via e-post i januari 2017. Meddelandet innehöll en presentation av studiens författare, en 

sammanfattning av studiens syfte och avslutades med en förfrågan om deltagande. Vid behov 

erbjöds rektorerna att kontakta studiens författare för ytterligare information. En vecka efter 

att rektorerna kontaktats sändes en påminnelse till de rektorer som inte responderat. Utifrån de 

svar som inkommit från rektorer, gick sedan kontakten vidare till klassföreståndare som i sin 

tur erbjöd tider för datainsamling. Data samlades in vid olika tillfällen under perioden februari 

till mars 2017. All datainsamling genomfördes under skoltid och eleverna i respektive klass 

var alla samlade i samma klassrum. Både studiens författare och klassens lärare var 

närvarande vid insamlingen. Innan enkäten distribuerades delgavs eleverna, både muntligen 

och skriftligen, information om studien samt frivillighet, anonymitet och procedur för 

deltagande. Den skriftliga informationen finns att läsa i bilaga II. Efter avslutad datainsamling 

genomfördes korrelationsberäkningar och multipla regressionsanalyser (MRA) med hjälp av 

IBM SPSS Statistics 24, efter att krav om normalitet, linearitet och homoskedasticitet 

kontrollerats för. Även kontroller av multikollinearitet och outliers genomfördes. Insamlad 

data från tre av studiens deltagare placerade sig mer än 3 standardavvikelser från det 

predicerade värdet på utfallsvariabeln och betraktades därmed som outliers, som exkluderades 

från datamaterialet. Beräkningarna utfördes således på 144 deltagare. Av dessa 144 hade 115 

deltagare fyllt i frågeformuläret fullständigt. För att kunna inkludera hela datamaterialet i den 

multipla regressionen användes en metod för att ersätta saknade värden med medelvärden. En 

standard MRA genomfördes på hela modellen för att besvara forskningsfrågan. Därefter 
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utfördes tre standard MRA för att ytterligare utvärdera utfallsvariabeln. I dessa användes de 

tre komponenterna av vilja till vidare studier - lust, beteende och attityd - som respektive 

utfallsvariabel. Detta i syfte att utesluta att prediktorerna hade en betydligt större inverkan på 

någon av komponenterna i vilja till vidare studier eller saknade inverkan på någon av 

komponenterna.     

 

Etik 

Studien bedömdes, i en etikgranskning av etikkommitén sydost, inte beröra några känsliga 

frågor eller innehålla några etiska tvivelaktigheter. Dock bör det lyftas att frågeställningen 

skulle kunna anses vara känslig för vissa individer. Frågor om framtida studier ställdes, vilket 

kan ha påmint eller uppmärksammat någon elev på en eventuell oförmåga eller resursbrist 

som hindrar vidare studier. Det skulle också kunna ha upplevts som värderande att en 

undersökning gjordes på vilja till vidare studier, där högskole- och universitetsstudier 

uppfattades som det önskvärda. De personer som inte vill studera vidare kan således ha känt 

sig utpekade som sämre. För att förhindra detta i så hög grad som möjligt, eftersträvades en 

icke-värderande beskrivning av studiens syfte i den information som gavs till eleverna.  

Vidare utfördes datainsamlingen i klassrum, med hela klassen närvarande samtidigt. Trots 

medvetna åtgärder för att säkerställa frivillighet och samtycke går det inte att utesluta att det 

fanns elever som deltog på grund av grupptryck eller upplevd press. Situationen krävde 

dessutom att eleverna tog ställning till deltagande i studien på kort varsel, i närvaro av såväl 

studiens författare som klassens lärare. För att ytterligare minimera risken för ofrivilligt 

deltagande informerades eleverna även om att de gav sitt samtycke till deltagande genom att 

fylla i och lämna in enkäten och på så vis öppnades möjligheten för att någon kunde ta en 

enkät, men utan att fylla i den. Vidare berör studiens syfte skolrelaterade frågor och 

deltagandet i studien utfördes i just skolan, i och med detta fanns en risk att eleverna skulle 

känna oro för hur deras svar skulle kunna komma att påverka deras betyg eller liknande om 

lärare eller rektorer skulle få ta del av dem. Därför informerades eleverna också tydligt om att 

ingen annan än studiens författare och deras handledare skulle ha tillgång till de ifyllda 

enkäterna samt att inga enskilda svar skulle komma att redovisas i studien, utan endast svar på 

gruppnivå. 

 

Resultat 

Inledningsvis genomfördes en korrelationsberäkning med Pearson’s r mellan samtliga 

prediktorer och utfallsvariabeln, samt mellan de valda prediktorerna, se Tabell 1. Som 
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tabellen visar så fanns det signifikanta korrelationer mellan vilja till vidare studier och 

samtliga valda prediktorer utom locus of control. Locus of control hade således inget samband 

med vilja till vidare studier då de övriga prediktorerna inte togs i beaktning. Yttre akademisk 

motivation var den prediktor som hade starkast korrelation med utfallsvariabeln (r = .646; p < 

.001), följt av akademisk icke-motivation (r = -.543; p < .001). Den högsta korrelationen 

mellan de valda prediktorerna återfanns mellan yttre akademisk motivation och inre 

akademisk motivation (r = .598; p <.001). Vidare visar tabellen att det förelåg svaga till 

medelstarka korrelationer mellan samtliga prediktorer, dock förelåg ingen multikollinearitet. 

 

Tabell 1. Korrelationer (Pearsons r) mellan valda prediktorer samt utfallsvariabeln vilja till 

vidare studier. 

 Vilja 

till 

vidare 

studier 

Yttre 

akademisk 

mot. 

Akademisk 

icke-mot. 

Inre 

akademisk 

mot. 

Mammas 

utb. 

Kön Pappas 

utb. 

LoC 

Vilja till 

vidare 

studier 

 

1.00        

Yttre 

akademisk 

mot. 

 

.646*** 1.00       

Akademisk 

icke-mot. 

 

-.543*** -.285*** 1.00      

Inre 

akademisk 

mot. 

 

.514*** .598*** -.301*** 1.00     

Mammas 

utb. 

 

.255** .048 -.211** .096 1.00    

Kön 

 

.237** .229** -.077 .087 -.081 1.00   

Pappas 

utb. 

 

.140* -.036 -.133 .134 .222** .063 1.00  

LoC -.078 -.144* .172* -.259** -.217** .164* -.179* 1.00 
p < .05*, p < .01**, p < .001*** 

 

Vidare utfördes en standard multipel regressionsanalys där resultatet visade att 

modellen som helhet förklarade variansen i vilja till vidare studier med 59,5 % (Adjusted R
2
 = 

.595), se tabell 2. I modellen visade sig prediktorerna yttre akademisk motivation, mammas 

utbildningsnivå, akademisk icke-motivation och locus of control signifikant predicera vilja till 

vidare studier. Prediktorerna inre motivation, kön och pappas utbildningsnivå befanns inte ha 
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något individuellt signifikant förklaringsvärde, då de övriga prediktorerna hölls konstanta. 

Utöver signifikansvärden visar tabellen även de standardiserade betavärdena, ur vilka det går 

att utläsa respektive prediktors effektstorlek och betydelse för utfallsvariabeln. 

Effektstorleken varierade från β = .072 (pappas utbildningsnivå) till β = .463 (yttre akademisk 

motivation) för prediktorerna. Både pappas utbildningsnivå och kön hade låga β-värden under 

0.1. Inre akademisk motivation och locus of control hade liknande β-värden, men endast locus 

of control blev en signifikant prediktor, av dessa två. Yttre akademisk motivation var den 

starkaste prediktorn för vilja till vidare studier, följt av akademisk icke-motivation och 

mammas utbildningsnivå. Resultatet stöder således hypoteserna 1.b, 1.c, 2 och 3.a, alltså de 

hypoteser som föreslog att yttre akademisk motivation, akademisk icke-motivation, locus of 

control och mammas utbildningsnivå skulle predicera vilja till vidare studier. Dock fann 

hypoteserna 1.a, 3.b och 4 inte stöd i resultatet, alltså de hypoteser som föreslog att inre 

akademisk motivation, pappas utbildningsnivå och kön skulle predicera vilja till vidare 

studier.  

 

Tabell 2. Standard multipel regression med valda prediktorer och utfallsvariabeln vilja till 

vidare studier. 

 Adjusted R
2
 B SE B β 

Multipel 

regression, hela 

modellen 

 

.595 

 

   

Yttre akademisk 

mot. 

 

 .415 .063 .463*** 

Akademisk icke-

mot. 

 

 -.313 .053 -.341*** 

Mammas utb. 

 

 .290 .100 .164 

Inre akademisk 

mot. 

 

 .107 .056 .132 

LoC 

 

 .712 .354 .116* 

Kön 

 

 .170 .116 .083 

Pappas utb.  .110 .086   .072 
p < .05*, p < .01**, p < .001*** 

 

För att kontrollera så att prediktorerna hade en likvärdig inverkan på alla tre 

komponenter i vilja till vidare studier, utfördes tre standard multipla regressionsanalyser där 

utfallsvariabeln utgjordes av respektive komponent, se Tabell 3. Resultatet visar att modellen 
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förklarade variansen i komponenten lust till 49,7 %, vilket är en något högre förklarad varians 

än i de övriga två komponenterna beteende (43,2 %) och attityd (34,8 %). Gemensamt för alla 

tre komponenterna var att yttre motivation var den starkaste prediktorn, följt av icke-

motivation. Detta i likhet med regressionsanalysen där skalan vilja till vidare studier använts i 

sin helhet som utfallsvariabel. 
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Tabell 3. Tre multipla regressionsanalyser med varje komponent i vilja till vidare studier 

(lust, beteende, attityd) som utfallsvariabel i respektive analys. 

 Adjusted R
2
 B SE B β 

Hela modellen: 

Lust 
 

.497 

 

   

Yttre akademisk 

mot. 
 

 .367 .077 .371*** 

Akademisk icke-

mot. 
 

 -.369 .065 -.365*** 

Mammas utb. 
 

 .268 .123 .138* 

Kön 
 

 .282 .143 .124 

Inre akademisk 

mot. 
 

 .098 .069 .109 

Pappas utb. 
 

 .052 .105 .031 

LoC  .168 .436 .025 
     

Hela modellen: 

Beteende 
 

.432 

 

   

Yttre akademisk 

mot. 
 

 .478 .100 .396*** 

Akademisk icke-

mot. 
 

 -.324 .084 -.263*** 

LoC 
 

 1.557 .563 .189** 

Mammas utb. 
 

 .432 .159 .182** 

Inre akademisk 

mot.  
 

 .136 .090 .025 

Pappas utb. 
 

 .230 .136 .113 

Kön  .174 .185 .063 
     

Hela modellen: 

Attityd 
 

.348 

 

   

Yttre akademisk 

mot. 
 

 .400 .086 .412*** 

Akademisk icke-

mot. 
 

 -.244 .073 -.246** 

Inre akademisk 

mot. 
 

 .087 .077 .099 

Mammas utb. 
 

 .170 .137 .089 

LoC 
 

 .412 .486 .062 

Pappas utb. 
 

 .047 .118 .029 

Kön  .055 .160 .025 
p < .05*, p < .01**, p < .001*** 
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Diskussion 

Resultaten från den multipla regressionsanalysen visar att de valda variablerna predicerade 

vilja till vidare studier och förklarade variansen i vilja till vidare studier med 59,5%. De 

prediktorer i modellen som signifikant predicerade vilja till vidare studier visade sig vara yttre 

akademisk motivation, akademisk icke-motivation, mammas utbildningsnivå och locus of 

control. Resultaten ger en delvis överensstämmande bild med teorier och tidigare forskning. 

Att ägna sig åt skolarbete på grund av yttre faktorer predicerade, enligt studiens 

resultat, att en individ känner mer lust inför att studera vidare, får en mer positiv attityd mot 

vidare studier och i högre grad beter sig i riktning mot att kunna studera vidare. Resultatet går 

i linje med den forskning som visat på att yttre akademisk motivation har ett samband med 

prestation och ansträngning för skolrelaterade uppgifter. En av komponenterna i 

utfallsvariabeln var beteende, där deltagarna fick ange ifall de ansträngt sig för att kunna 

studera vidare. Både gymnasiestudier och vidare studier är medlet för att uppnå yttre faktorer 

som ett prestigefyllt arbete och hög lön. Om målet värderas högt värderas även medlen högt, 

annars skulle en kognitiv dissonans uppstå (Festinger, 1957). Detta skulle kunna vara en 

bidragande faktor till att komponenten attityd skattats högt. 

Det faktum att inre akademisk motivation inte var en signifikant prediktor var ett 

något oväntat resultat, främst med tanke på dess nära koppling till affekterna glädje och 

intresse, som teoretiskt sett borde predicerat såväl lust som attityd och beteende. Tidigare 

forskning antyder att inre motivation bidrar till ökad skolprestation, ansträngning och ett 

högre skolengagemang. I tidigare forskning finns det således belägg för att inre motivation 

skapar ett beteende, men också påverkar attityd och lust. Att inre motivation trots detta inte 

blev en signifikant prediktor i den här studien skulle kunna förklaras av det faktum att 

akademisk motivation handlar om deltagarnas nuvarande syn på sin skolgång och därmed inte 

nödvändigtvis skapar ett beteende, en attityd och en lust som går i riktning mot vidare studier, 

som skulle vara ett framtida scenario. Ytterligare en möjlig förklaring skulle kunna vara att de 

personer som i sina gymnasiestudier drivs av ett inre intresse inte ser vidare studier som en 

nödvändighet för att uppnå den inre tillfredsställelse de drivs av. Därmed skulle beteendet 

mot, ansträngningen för och värderandet av vidare studier kunna minska. Detta i skillnad mot 

de personer med yttre motivation, där vidare studier utgör ett led i att nå de yttre faktorer som 

de vill uppnå. Det är dock viktigt att belysa att Pearson’s korrelation visade att det fanns ett 

signifikant samband mellan inre motivation och vilja till vidare studier, r = .514, vilket enligt 

Cohen (1969) klassas som en stark korrelation. När inre akademisk motivation sattes in i en 

multipel regression för hela modellen kvarstod dock inte längre något unikt förklaringsvärde. 
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Detta skulle kunna grunda sig i en bakomliggande samverkan med andra prediktorer. Den 

höga korrelationen bör ändå tas i beaktning och fler studier behövs innan inre akademisk 

motivation kan uteslutas som prediktor.  

Akademisk icke-motivation visade sig vara den näst starkaste prediktorn i modellen, 

på det att en hög poäng gällande icke-motivation predicerade en lägre vilja till vidare studier. 

Skattningarna för samtliga komponenter i vilja till vidare studier kan förklaras av SDT:s 

beskrivning av icke-motivation. Tillståndet i sig handlar om brist på handling - beteende - och 

kan grunda sig i en känsla av inkompetens eller ett lågt värderande av aktiviteten, vilket kan 

förklara låga skattningar av lust och attityd. Eftersom tidigare forskning kring icke-motivation 

visat att om icke-motivation finns under en längre tid kommer individen så småningom att 

upphöra med den pågående aktiviteten, ger detta också stöd för resultatet att det skulle finnas 

en låg vilja till vidare studier om ingen motivation finns i de nuvarande studierna. 

Resultatet gällande locus of control stämmer överens med teorin runt begreppet. Att 

uppleva att det är de egna handlingarna som styr vad som inträffar i livet bör öka 

sannolikheten för att skatta högt på beteendekomponenten i vilja till vidare studier. Den 

forskning som visar på locus of controls betydelse för skolprestation och academic self-

concept skulle kunna bidra med en förklaring till en högre skattning för lust- och 

attitydkomponenterna, genom att en känsla av kompetens i skoluppgifter kan ge en mer 

positiv upplevelse och syn på studier. Även om resultatet blev signifikant visar det dock inte 

på någon stor effektstorlek, vilket skulle kunna grunda sig i konstruktets generella karaktär 

eller bero på dess svaga korrelation med vilja till vidare studier då övriga prediktorer inte togs 

i beaktning. 

Det faktum att mammas utbildningsnivå visade sig vara en signifikant prediktor, men 

inte pappas utbildningsnivå väcker självfallet vidare frågor. Resultatet att mammas 

utbildningsnivå predicerade vilja till vidare studier stämmer överens med den statistik och 

forskning som visat att föräldrarnas utbildningsnivå påverkar huruvida en person väljer att 

studera vidare. Varför detta gäller endast moderns utbildningsnivå återstår dock att förklara. 

En möjlig förklaring kan ligga i studiens insamlade data, där pappas utbildningsnivå var det 

item som mest frekvent lämnades obesvarat eller besvarades med alternativet “Jag vet inte”. 

Detta kan ha haft en inverkan på resultatet, både rent statistiskt, men också teoretiskt. 

Statistiskt kan det ha lett till en felberäkning då saknade värden ersattes med medelvärden. 

Teoretiskt skulle det kunna innebära att eleverna inte tar medveten hänsyn till pappas 

utbildningsnivå i formandet av sin egen uppfattning eftersom de inte känner till den. 

Ytterligare en spekulativ förklaring skulle kunna vara att resultatet återspeglar det faktum att 



24 
 

fler barn med särlevande föräldrar bor hos sin mamma än hos sin pappa (Statistiska 

centralbyrån, 2014), vilket skulle kunna ge mödrar ett större inflytande över barnens 

uppfattningar och värdering av utbildning. Det bör dock inte läggas för stor vikt vid 

skillnaden mellan mammas respektive pappas utbildningsnivå som prediktorer förrän 

ytterligare studier på området gjorts. 

Trots att kvinnor i högre grad än män söker till universitetet visade sig kön vara en 

icke-signifikant prediktor för vilja till vidare studier. Det skulle kunna förklaras av det faktum 

att det skett en någorlunda utjämning de senaste åren, där det inte längre är lika stora 

skillnader i könsfördelningen på universitet (Statistiska centralbyrån, 2012). Resultatet skulle 

också kunna innebära att utfallsvariabeln vilja till vidare studier i sig inte är en god prediktor 

för huruvida en person faktiskt söker till högskolan, vilket skulle kräva en longitudinell studie 

för att utröna. Det bör också påpekas att de enskilda korrelationerna visade att det fanns ett 

samband mellan kön och vilja till vidare studier. Detta var dock inte tillräckligt för att 

bekräfta hypotesen eftersom det inte fanns något signifikant förklaringsvärde när andra 

prediktorer togs i beaktning, vilket mer liknar verkligheten. 

 

Praktiska implikationer 

Den forskning som presenterats i studiens introduktion har pekat ut inre akademisk 

motivation som den mest eftersträvansvärda motivationstypen, då den stimulerar till en 

uthållighet och engagemang i studierna som i längden visat sig ge högre studieresultat. Att 

arbeta utifrån en inre akademisk motivation har också visat sig vara sammanlänkat med en 

djupare inlärning. Den aktuella studiens resultat motsäger visserligen inte detta, men visade 

på att yttre akademisk motivation faktiskt spelat en mer betydande roll för elevernas 

värderande av högre studier samt deras lust, och beteende mot, att läsa vidare än inre 

akademisk motivation. Det här skulle kunna bidra till en förändrad bild av användandet av 

yttre motivation, från att betraktas som den inre motivationens bödel till att kanske betraktas 

som ett alternativt verktyg i undervisningen. Inre motivation kvarstår som det mest önskvärda, 

men om detta inte går att ingjuta i en del personer eller gällande vissa ämnen kanske den yttre 

akademiska motivationen inte ska förkastas utan användas strategiskt för att öka möjligheten 

för fler att slutföra studier och därmed få större valmöjligheter längre fram i livet. När det 

gäller akademisk motivation så är det också viktigt att här lyfta fram akademisk icke-

motivation, som visade sig vara en stark prediktor. Akademisk icke-motivation grundar sig i 

att elever inte känner någon motivation alls till att gå i skolan och att de inte ser några motiv 

som förklarar meningen med det. Detta skulle skolan kunna arbeta med än mer genom att 
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exempelvis lyfta fram rationalen i undervisningen och peka på vilket syfte lärandet fyller. På 

så vis kan en ökad förståelse skapas som skulle kunna leda till en lägre nivå av akademisk 

icke-motivation, vilket i sin tur skulle kunna öka viljan till vidare studier. Att främja elevers 

känsla av kontroll skulle både kunna öka deras interna locus of control och minska akademisk 

icke-motivation, då icke-motivation också kan grunda sig i en upplevelse av att ens 

handlingar inte påverkar utfallet (Seligman & Maier, 1967). Självfallet går det inte att påverka 

viljan till vidare studier genom att öka föräldrarnas utbildningsnivå, men resultatet kan ändå 

bidra med att ytterligare poängtera skolans roll för ett jämlikt samhälle. Om målet är att ge 

alla elever samma möjligheter att läsa vidare behövs kanske extra satsning på de elever vars 

föräldrar inte har möjlighet att erbjuda en miljö som skapar lust inför, ett beteende mot, och 

en positiv inställning till utbildning. Samtidigt bör det alltid göras ett etiskt övervägande om 

och i vilken utsträckning olika myndigheter eller institutioner - som exempelvis skolan - bör 

påverka de faktorer som låter sig påverkas i syfte att öka viljan till vidare studier hos eleverna.  

 

Metodologisk diskussion 

En eventuell felkälla i studiens resultat är stickprovet och dess bortfall. Bekvämlighetsurvalet 

gör resultatet svårare att generalisera. Stickprovet bestod enbart av studieförberedande 

program, från fem olika gymnasieskolor i Småland, en del av södra Sverige. 

Studieförberedande program syftar till att ge elever en grund för att sedan studera vidare, det 

går därför inte att generalisera studiens resultat till gymnasieelever överlag, då 

förutsättningarna ser annorlunda ut på andra gymnasieprogram. Det skulle kunna vara så att 

de elever som har valt ett yrkesförberedande gymnasieprogram redan har gjort ett val kring att 

de inte vill studera vidare. Det skulle också kunna vara så att det finns en vilja till att studera 

vidare, men att deras gymnasieval försvårar deras möjligheter. För att undersöka det här 

skulle fler studier på området behöva göras, där även yrkesförberedande gymnasieprogram 

inkluderas. För att ytterligare kunna göra generaliseringar av resultatet krävs ett större 

stickprov med ett slumpmässigt urval, något som av resursskäl inte fanns möjlighet till i den 

aktuella studien. Gällande bortfallet finns två aspekter att ta hänsyn till. Dels skedde ett 

bortfall i klassrummen på grund av skolk eller annan frånvaro. Möjligheten finns att de 

frånvarande eleverna utgör en grupp med någon viss egenskap som hade påverkat resultatet 

om de närvarat, exempelvis om deras frånvaro är ett resultat av bristande engagemang för 

skolarbete. Den andra aspekten att ta hänsyn till är bortfallet i studiens insamlade data, att en 

eller fler frågor inte besvarades i 29 av frågeformulären. De saknade värdena ersattes med 

medelvärden, vilket självfallet kan ha resulterat i ett resultat som inte visar verkligheten fullt 
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ut. Samtidigt hade alternativet - att helt exkludera de 29 ofullständiga formulären - inneburit 

ett annat problem som inte heller representerar verkligheten. En annan viktig komponent 

gällande datainsamlingen var att studiens författare - som är universitetsstudenter - samlade in 

enkäterna, därmed skulle vissa elever ha kunnat svara högre på vissa frågor gällande högre 

studier, som ett socialt önskvärt beteende (Myers, Abell, Kolstad & Sani, 2010). 

Något som skulle kunna utgöra en svaghet är studiens utfallsvariabel. Det är 

diskuterbart huruvida frågorna som utgör utfallsvariabeln verkligen fångar upp begreppet vilja 

till vidare studier. Speciellt sårbar kan beteendevariabeln anses vara t.ex. eftersom en person 

som egentligen vill studera vidare kanske inte behövt anstränga sig för att nå 

intagningskraven (fråga 4) eller ännu inte sökt information om högskoleutbildningar (fråga 1) 

då personen kanske vill avvakta och studera vidare längre fram. Dock visade den höga interna 

homogeniteten i både förstudien och i det aktuella stickprovet att frågorna utgjorde ett 

sammanhängande konstrukt. En annan aspekt gällande utfallsvariabeln som diskuteras kring i 

introduktionen är dess likhet med begreppet motivation i vardagligt tal. I och med de 

korrelationsberäkningar som inledningsvis genomfördes, blev det tydligt att det är två skilda 

konstrukt som behandlas. Det föreligger ett samband som skulle kunna indikera en viss 

överlappning mellan begreppen, men då sambandet inte var perfekt bedömdes det fortfarande 

finnas en viktig skillnad mellan konstrukten som gjorde akademisk motivation till en relevant 

prediktor för vilja till vidare studier. Ytterligare en aspekt som stärker utfallsvariabeln är de 

tre multipla regressionsanalyserna som visade att prediktorerna påverkade samtliga 

komponenter i vilja till vidare studier. Därmed bedöms alla tre komponenter fånga upp de 

olika aspekterna av konstruktet vilja till vidare studier. 

 

Framtida forskning 

För att ytterligare undersöka den roll begreppet vilja till vidare studier har för faktiska vidare 

studier skulle det krävas en longitudinell studie för att utröna ifall vilja till vidare studier utgör 

en prediktor för faktiska framtida studier samt hur stor påverkan just viljan har då den ställs i 

förhållande till andra faktorer som inverkar på det faktiska beslutet. Vidare skulle mer 

forskning behövas på området för att styrka begreppet vilja som psykologiskt begrepp. Det 

finns få psykologiska studier som använder sig av begreppet vilja, istället används mer 

etablerade begrepp så som exempelvis betingning eller motivation. Att enbart fortsätta på 

samma spår som tidigare forskning och inte bredda vilka begrepp som undersöks, kan 

innebära att viktiga forskningsresultat förblir oupptäckta. I framtida studier som undersöker 

vilja till vidare studier bör ett större stickprov med ett slumpmässigt urval användas, som 
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representerar en större del av Sveriges gymnasieelever, för att skapa bättre förutsättningar till 

generaliseringar av resultatet. I den aktuella studien visade resultatet att några variabler hade 

ett signifikant samband med vilja till vidare studier, men inte befanns vara signifikanta 

prediktorer i en regressionsanalys där samtliga prediktorer hölls konstanta. Således kan det bli 

en uppgift för framtida studier att vidare undersöka detta, för att klargöra om dessa resultat 

kvarstår eller om några av variablerna i ett annat stickprov skulle agera som viktiga 

prediktorer. 
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I 
 

Bilaga I 

Var god svara på följande frågor genom att ringa det svar som passar bäst 

in på dig. 
 

Kön? (ringa in)  Man   Kvinna  Annat 

 

 

Vilken är den högsta utbildningen som din mamma har avslutat?  

Grundskola Gymnasium Högskola/Universitet Vet ej 

 

 

Vilken är den högsta utbildningen som din pappa har avslutat?  

Grundskola Gymnasium Högskola/Universitet Vet ej 

 

Vilket gymnasieprogram går du? ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Nedan följer några påståenden om hur man kan tänka om framtiden. 

Ringa in den siffra som du tycker passar bäst in på dig.  
 

Stämmer 

inte alls 

Stämmer  

lite grann 

Stämmer 

någorlunda 

Stämmer  

i hög grad 

Stämmer 

helt och 

hållet 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Jag har sökt information om olika utbildningar (universitet/högskola etc.) 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag ser ingen poäng med att vidareutbilda sig 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag har lust att någon gång vara student på en högskola/universitet eller liknande 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

 



II 
 

 

 Jag har ansträngt mig för att klara intagningskraven som krävs för en vidareutbildning 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Jag tycker att det är viktigt att skaffa sig utbildning som är högre än gymnasienivå 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag känner inte för att studera vidare i framtiden, jag är färdig med att plugga 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag anser att en högre utbildning är av stor betydelse 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag vill studera vidare någon gång i framtiden 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag har inte lagt någon energi på tankar gällande vidare studier 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

Stämmer 

inte alls 

 

Stämmer  

lite grann 

 

Stämmer 

någorlunda 

 

Stämmer  

i hög grad 

 

Stämmer 

helt och 

hållet 

1 2 3 4 5 6 7 

  



III 
 

Utgå nu från frågan: Varför går du i skolan? 
Nedan följer 28 olika svar på den frågan. Läs varje svar och ange i vilken grad svaret stämmer 

för dig genom att ringa in en siffra på skalan.  

 

Stämmer inte alls Stämmer lite grann 

Stämmer 

någorlunda Stämmer i hög grad 

Stämmer 

helt och 

hållet 

1 2 3 4 5 6 7 

   

 

    

 
       

1. För om jag inte fullföljer gymnasiet är det svårt att få ett välbetalt jobb i framtiden. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
 

2. För att jag känner mig nöjd och tillfreds när jag lär mig nya saker.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

3. Därför att om jag fullföljer gymnasiet så kommer det göra mig bättre förberedd för 

det yrkesval jag tänker mig i framtiden. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

4. På grund av de starka känslor jag upplever när jag förmedlar mina egna idéer till 

andra. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

5. Ärligt talat så vet jag inte. Jag känner verkligen att jag slösar bort min tid när jag är i 

skolan. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

6. På grund av glädjen jag upplever när jag överträffar mig själv i mina studier. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

7. För att bevisa för mig själv att jag klarar av att fullfölja gymnasiet. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

 



IV 
 

Varför går du i skolan? 

 
8. För att kunna få ett mer prestigefyllt jobb senare. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

9. På grund av glädjen jag känner när jag upptäcker nya saker som jag inte tidigare 

sett. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

10. För att så småningom kan det göra det möjligt för mig att söka jobb inom ett 

område som intresserar mig.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

11. På grund av nöjet jag upplever när jag läser verk av intressanta författare. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

12. Jag har tidigare haft bra argument för att gå på gymnasiet, men nu börjar jag 

ifrågasätta om jag ska fortsätta.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

13. För att jag njuter av att överträffa mig själv i mina prestationer. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

14.  För när jag lyckas väl med skolan så känner jag mig viktig. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

15. För att jag vill ha ”det goda livet” längre fram. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

16. För att jag tycker om att bredda min kunskap om ämnen som intresserar mig. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 



V 
 

 

Varför går du i skolan? 
 

17. För att det kommer hjälpa mig att ta ett bättre beslut gällande min yrkesinriktning. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

18. På grund av glädjen jag känner när jag blir helt uppslukad av något som särskilda 

författare har skrivit. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

19. Jag vet faktiskt inte varför jag går i skolan, och ärligt talat så bryr jag mig inte. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

20. På grund av att jag känner mig tillfreds när jag håller på att utföra en svår 

kunskapsrelaterad uppgift. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

21. För att bevisa för mig själv att jag är en intelligent person. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

22. För att kunna få en bättre lön senare i livet. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

23. Därför att mina studier gör så att jag kan lära mig om saker som intresserar mig. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

24. För att jag tror att utbildning är bra för att kunna bli kompetent i mitt framtida 

yrke. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

25. På grund av den ”höga” känslan jag får när jag läser om olika intressanta 

ämnesområden. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 



VI 
 

 

Varför går du i skolan? 

 

26. Jag vet inte, jag fattar egentligen inte vad jag gör här i skolan. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

27. För att skolan ger mig en upplevelse av personlig tillfredsställelse i min strävan efter 

utmärkta studieresultat. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

28. För att jag vill visa för mig själv att jag kan lyckas i mina studier. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

 

Följande del av enkäten tittar på hur olika viktiga händelser i samhället 

påverkar olika människor. Vid varje siffra nedan finns två påståenden  

(a och b). Ringa in det påstående som du håller med om mest.  
Tänk på att ringa in det du mest håller med om, inte det du önskar vore sant. Om du 

håller med om båda eller inget av påståendena så ringa ändå in det du håller med om 

mest. 

 

1. a) Barn får problem därför att föräldrarna bestraffar dem för mycket. 

b) Problemet med de flesta barn idag är att föräldrarna är för slappa i sin uppfostran. 

  

2. a) Många olyckligheter i människors liv beror delvis på otur.  

b) Människors motgångar är resultatet av deras misstag. 

  

3. a) En av de viktigaste anledningarna till att det finns krig är att folk inte engagerar sig 

politiskt tillräckligt mycket. 

b) Det kommer alltid att finnas krig hur hårt folk än kämpar mot det. 

  

4.  a) I det långa loppet får människor den respekt de förtjänar i livet. 

b) Tyvärr passerar ofta en individs ansträngningar obemärkt, hur han än försöker. 

  

5. a) De som tycker att lärare är orättvisa mot sina elever pratar bara strunt.  

b) Många elever inser inte att betyg ofta sätts ganska slumpmässigt. 

  

6.  a) Utan de rätta chanserna i livet kan ingen bli en effektiv ledare. 

b) Kunniga människor som inte lyckas bli ledare har inte tagit vara på sina möjligheter. 

 

  



VII 
 

7.  a) Oavsett hur hårt du anstränger dig, tycker vissa människor helt enkelt inte om dig.  

b) Människor som inte blir omtyckta, förstår inte hur man umgås med andra. 

  

8.  a) Det är främst arvet från föräldrarna som formar oss. 

b) Det är erfarenheterna och miljön som avgör hurdan man blir. 

  

9. a) Vissa saker händer därför att det helt enkelt är meningen att de skall hända.  

b) Det är bättre att själv ta kommandot över sitt liv, än att lita på ödet. 

  

10. a) Om en elev är väl förberedd kan man sällan/aldrig skylla på orättvisa prov. 

b) I många prov har frågorna så lite med det aktuella ämnet att göra att det är 

meningslöst att plugga. 

  

11.  a) Att lyckas handlar om hårt arbete; tur har inte med det att göra. 

b) Att få ett bra jobb handlar främst om att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. 

  

12.  a) Alla människor har möjlighet att påverka politiska beslut. 

b) Världen styrs av några få mäktiga personer och det är inte mycket man som individ 

kan göra åt det. 

  

13.  a) När jag gör upp planer är jag nästan säker på att jag kan genomföra dem. 

b) Det är inte alltid så klokt att planera i förväg, därför att mycket ändå är en fråga om 

bra eller dåliga omständigheter. 

  

14.  a) Det finns personer som är rakt igenom dåliga människor.  

b) Det finns något gott i alla människor. 

  

15. a) För mig spelar tur nästan aldrig någon roll när det gäller att få det jag vill.  

b) Ofta kan man lika gärna bestämma vad man skall göra genom att singla slant. 

  

16.  a) Vem som blir chef handlar mest om vem som kom till rätt ställe vid rätt tidpunkt. 

b) En person som får andra att göra bra ifrån sig har talang för det, det beror inte på tur.  

  

17.  a) I fråga om världshändelser är de flesta av oss offer för makter vi varken kan förstå 

eller kontrollera. 

b) Genom att engagera sig i politiska och sociala frågor kan folk få ökad kontroll över 

vad som händer i världen. 

  

18.  a) Många människor inser inte hur mycket deras liv påverkas av tillfälligheter.  

b) Ingenting beror egentligen på slumpen.  

  

19.  a) Man skall alltid vara beredd att erkänna sina misstag.  

b) Det är oftast bäst att dölja sina misstag. 

  



VIII 
 

20.  a) Det är svårt att avgöra om en person verkligen tycker om mig.  

b) Hur många vänner man har beror på hur trevlig man är. 

  

21. a) I det långa loppet jämnar det bra och dåliga ut sig, i det som händer oss. 

b) De flesta olyckliga händelser är ett resultat av bristande förmåga, ointresse, lathet 

eller alla tre. 

  

22. a) Med tillräckliga ansträngningar kan vi få slut på politisk korruption.  

b) Det är svårt för folk att ha kontroll över vad politikerna gör i sin tjänst. 

  

23. a) Ibland förstår jag inte hur lärarna kommer fram till de betyg som ges.  

b) Vilka betyg jag får beror på hur hårt jag pluggar. 

  

24. a) En bra ledare utgår från att folk skall kunna ta självständiga beslut.  

b) En bra ledare gör klart för alla vad deras uppgift är. 

  

25.  a) Jag känner ofta att jag inte kan påverka vad som händer mig. 

b) Det är omöjligt för mig att tro att tur eller slumpen spelar någon viktig roll i mitt liv. 

  

26.  a) Folk är ensamma därför att de inte anstränger sig för att vara vänliga. 

b) Det är meningslöst att anstränga sig för att behaga andra människor. Gillar de dig, så 

gör de det helt enkelt. 

  

27.  a) Det läggs för mycket vikt vid idrott på gymnasiet. 

b) Sport är ett bra sätt att bygga upp karaktären. 

  

28. a) Vad som händer mig beror på vad jag själv gör. 

b) Ibland känner jag att jag inte har tillräcklig kontroll över i vilken riktning livet tar 

mig.  

  

29. a) För det mesta förstår jag inte varför politikerna beter sig som de gör.  

b) I det långa loppet är folket ansvariga för om politiken är dålig, både lokalt och 

nationellt. 

 

  



IX 
 

Bilaga II 

Information och förfrågan om deltagande i studie kring vilja 
att studera vidare efter gymnasiet 
Det blir allt vanligare att skaffa sig vidare utbildning efter gymnasiet. För ett stort antal yrken 

är det till och med ett krav.  

I den här studien undersöker vi upplevelser och tankar kring livet, skolan och framtida 

utbildning. Syftet är att bättre förstå vad elever drivs av, en kunskap som i förlängningen 

förhoppningsvis kan bidra till en bättre anpassad undervisning.  

I studien vänder vi oss till sistaårselever på olika gymnasieskolor i Jönköpings och 

Kronobergs län. Ca 200 elever ingår i studien. Informationsinsamlingen sker via 

frågeformulär. Frågeformuläret tar ca 15 minuter att fylla i. Det är viktigt att du svarar på alla 

frågor för att vi ska kunna använda ditt formulär i studien.  

Dina svar kommer att var anonyma, ingen kommer att veta vem som fyllt i ett specifikt 

formulär. Ingen lärare eller personal på skolan kommer att läsa frågeformulären. Svaren 

kommer att förstöras när studien är färdig. Resultatet kommer att finnas på diva-portal.org när 

studien sammanställts. 

Du tillfrågas härmed att delta i denna studie. Det är helt frivilligt och du kan när som helst 

avbryta utan att behöva ange någon orsak. Genom att fylla i enkäten samtycker du till 

deltagande i studien.  

Vi som genomför studien heter Frida Hamnert och Magdalena Waern och studien är vårt 

examensarbete på psykologprogrammet på Linnéuniversitetet. Har du frågor är du 

välkommen att höra av dig till oss! 

 

 

Psykologstudenter   Handledare  
Frida Hamnert   Erik Lindström 

Telefonnummer: XXXX   Mailadress 

Mailadress 

 

Magdalena Waern 

Telfonnummer: XXXX 

Mailadress 

mailto:fh222ds@student.lnu.se

