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Abstrakt 

Enligt tidigare forskning finns det ett samband mellan motivation och akademiska 

prestationer. Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan 

gymnasieelevers motivation, ansvarskänsla, närvaro, föräldrars/vårdnadstagares 

utbildningsnivå, studietid utanför skolan och deras studieresultat. De hypoteser som ställdes 

utifrån tidigare forskning var att högre motivation, ansvarskänsla samt studietid utanför 

skolan skulle predicera elevers akademiska prestationer. Föräldrars utbildningsnivå skulle ha 

ett mindre samband på prestation och närvaro skulle inte kunna predicera akademiska 

prestationer alls. Studien genomfördes genom en kvantitativ metod på två skolor i en 

mellanstor stad i södra Sverige och insamlad data analyserades genom en stegvis 

regressionsanalys. För att mäta motivation och ansvarskänsla användes två befintliga enkäter 

som översattes till svenska. Dessa kompletterades med frågor för resterande variabler som 

sedan sammanställdes till en enkät som sammanlagt 78 elever svarade på. Resultatet visade 

att inre motivation, inre motivation för att uppnå mål, positiv ansvarskänsla och studietid var 

signifikanta prediktorer till elevers akademiska prestationer, som då hade en positiv inverkan 

på utfallsvariabeln. Ytterligare en variabel var en signifikant prediktor till betyg, inre 

reglering som påverkade utfallsvariabeln negativt. Slutsatsen av denna studie var att lärare bör 

sträva efter att skapa villkor som ökar elevers inre motivation och känsla för ansvar, samt 

uppmuntra elever att använda mer tid att studera utanför lektionstid.      
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Introduktion 

 

Syfte 

Inom den svenska skolan ska alla elever enligt Lgy 11 erbjudas samma förutsättningar för att 

lära sig (Skolverket, 2011). Trotts detta förekommer det skillnader i elevers akademiska 

framgångar. Detta kan dels bero på vissa externa bakgrundsfaktorer och dels individuella 

faktorer. Shaffer (2009) framlägger forskningsresultat som har påvisat skillnader i prestation 

hos barn som kommer från olika socioekonomiska klasser i västerländska samhällen, vilket 

visar att barn med ursprung i högre klasser tenderar att prestera bättre jämfört med barn som 

kommer från lägre klasser. Enligt Shaffer finns det många olika orsaker till denna skillnad och 

en av dessa bland annat vara utbildningsnivån hos barnets föräldrar (Shaffer, 2009). Som 

tidigare nämnt är det inte bara externa bakgrundsfaktorer som påverkar barnet utan även 

individuella faktorer. En individuell faktor som kan tänkas påverka elevers prestationer kan 

exempelvis vara deras motivation. Forskare har bland annat funnit signifikanta samband 

mellan olika typer av motivation och höga studieresultat inom skolan (Clark, Middleton, 

Nguyen & Zwick, 2014). Utöver socioekonomisk klass och olika typer av motivation finns 

det fler möjliga faktorer inom tidigare forskning som har visat sig ha stor inverkan på 

eleverna. Syftet med föreliggande studie är att undersöka sambandet mellan elevers 

motivation, ansvarskänsla, närvaro, föräldrars/vårdnadstagares utbildningsnivå, studietid 

utanför skolan och deras studieresultat.  

Teoribakgrund 

Motivation 

Motivation är en faktor som påverkar individers val, prestation och hur de spenderar deras 

dagar och Holt (2012) definierar motivation som en process som influerar riktning, uthålighet 

och styrka av målstyrda beteenden. Fenomenet har undersökts av många olika inriktningar 

inom psykologin och dessa har varierande förklaringar till varför vi blir motiverade och hur 

motivation fungerar. Denna uppsats kommer att utgå från Self-determination teorin (SDT).  

Self-determination teorin (SDT) menar att det finns olika typer av motivation så att individer 

varierar inte bara hur motiverade de är utan även i vart motivationen kommer från och vilken 

kvalité motivationen har. De olika kategorierna av motivation ordnas efter hur autonoma de är 

(Chemolli & Gagné, 2014). Teorin utgår ifrån att människan har tre fundamentala behov: 
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behovet för kompetens, autonomi och social meningsfullhet (Deci & Ryan, 2000). Ett behov 

definieras av SDT som en inneboende psykologiskt näringsämne som är nödvändigt för 

fortsatt psykologisk utveckling, integritet och välbefinnande. Behovet för kompetens 

reflekterar en individs behov att bemästra nya utmaningar till perfektion. Detta behov 

motiverar mycket utforskande och utvecklande beteende och i sin renaste form blir beteendet 

sin egen belöning. Autonomi representerar försök att uppnå högre frihet och bestämmelse 

över sig själv. Det leder till större själv-integrering, känsla av personligkontroll och 

självuppfyllande. Social meningsfullhet är självets vilja att forma meningsfulla relationer med 

andra och när sann meningsfullhet är uppnådd känner sig individer oftast friare att vara sig 

själva, vilket då hjälper att uppfylla behovet om autonomi (Deci & Ryan, 2000). Tonåringar 

som känner att deras autonomi är erkänd och stöttad av föräldrar känner en starkare känsla av 

meningsfullhet till deras föräldrar (Holt, 2012). Enkelt uttryckt kan man säga att motivation, 

prestation och utveckling frodas inom en social kontext som ger individer möjligheter att 

tillfredsställa deras behov för kompetens, meningsfullhet och autonomi (Deci, Vallerand, 

Pelletier & Ryan, 1991). Det bör också tilläggas att för att uppnå en sund psykologiskhälsa 

ska alla av de tre behoven vara tillfredsställda (Deci & Ryan, 2000). Alla dessa behov spelar 

en viktig roll för en optimal utveckling. 

 

Motivation är uppdelat i två subkategorier; inre respektive yttre motivation, där inre förklaras 

med att individen utför en aktivitet för individens egen skull, på grund av att hen uppskattar 

aktiviteten och/eller finner den utmanande och yttre motivation innebär att individen utför en 

aktivitet för att få en yttre belöning eller för att undvika bestraffning (Holt, 2012). När 

människor som drivs av inre motivation deltar i en aktivitet gör de det av frivilja medan 

människor som drivs av yttre motivation känner sig mer kontrollerade. Däremot finns det 

olika typer av yttre motivation inom denna teori och de styrs av den grad som de representerar 

Self-determination (själv-bestämmande) kontra kontrollerad respons, alltså hur 

frivillig/kontrollerande upplevs motivationen (Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan, 1991). 

Beroende på vilken underteori av SDT finns olika uppdelningar av motivationen, den 

klassiska uppdelningen av yttre motivation består av fyra underkategorier, external regulation 

(yttrereglering), introjected regulation(inrereglering), identified regulation (identifierad 

reglering) och integrated regulation (integrerad reglering) (Clark, Middleton, Nguyen & 

Zwick, 2014). Beteendets grad av internalisering avgör i vilken av kategori av yttre 

motivation ett beteende hamnar inom (Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan, 1991).  
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Internalisering är processen där människor transformerar andras tankar/värderingar/idéer till 

sina egna så att de finns inneboende hos individen. Till exempel kan en elev först lära sig om 

ett ämne i skolan för att hen måste, internaliseringen är processen där hen själv tar in värdet i 

ämnet och fortsätter sig lära om det för att hen nu värderar ämnet och genuint lära sig. Inom 

SDT betraktas internalisering som en motiverad process (Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan, 

1991).   

 

Vallerand m.fl. (1992) exemplifierar varför motivation är viktigt inom undervisning. De 

hänvisar till forskning som har visat starka tendenser på att motivation är kopplat till 

nyfikenhet, uthållighet, inlärning och prestation, vilka alla är viktiga komponenter inom 

undervisning. Utöver dessa fenomen tar Katz, Eilot och Nevo (2014) även upp att motivation 

verkar vara en god-prediktor till elevers akademiska upplevse i from av emotioner under 

akademiska aktiviteter, känsla av kompetens och koncentration. De nämner också flera 

positiva konsekvenser av motivation och till vilken utav under kategorierna de positiva 

konsekvenserna har starkast koppling till. Enligt SDT är de olika motivationstyperna en 

sammanhängande enhet och ordnas efter yttre/kontrollerad reglering till inre/autonom 

reglering, detta reflekterar locus of regulation of action (regleringslokus) också kallat ”Locus 

of causality”. Regleringslokus är alltså vart en individs motivation utgår från på en skala från 

yttre till inre (Deci & Ryan, 2000). Deci och Ryan (2000) har lagt fram en modell som menar 

att desto mer av motivation som kommer inifrån, då regleringslokus ligger inom individen, 

desto högre kvalité av engagemang, mer emotionell upplevelse och generell sätt bättre 

välbefinnande finns hos individen. Nedanstående modell av Deci och Ryan (2000) illustrerar 

hur motivation anses som sammanhängande (se figur 1) och hur olika typer av motivationer 

förhåller sig till icke-självvalt och självvalt beteende, där inre motivation förhåller sig till den 

högsta graden av självvalt beteende samt lägsta graden icke-självvalt beteende och 

amotivation förhåller sig till högsta graden icke-självvalt beteende samt lägsta graden 

självvalt beteende.      
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Figur 1. Det sammanhängande STD som visar ingen, yttre och inre motivation. 

 

Om en individ gör något utan att känna antingen inre- eller yttre motivation kallas det 

amotivation. Amotivation (omotiverad) innebär att individen inte är motiverad för att den inte 

upplever att det finns någon belöning för deras beteende, varken inre eller yttre. En elev som 

går i gymnasiet men som inte har någon motivation till detta känner sig heller inte ansvariga 

för möjliga utfall som påverkar hen (Clark, Middleton, Nguyen & Zwick, 2014). 

 

Den motivation som anses vara minst internaliserade av de yttre motivationerna är 

yttrereglering (external regulation). Alltså känner individen inget värde i aktiviteten utan gör 

den på grund av att undvika bestraffning eller erhålla en belöning. Yttrereglering kan 

exempelvis få en elev att göra en skoluppgift på grund av att hen inte vill bli konfronterad av 

sina föräldrar (Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan, 1991).     

 

Nästa steg på den kontinuerliga skalan är inre reglering (introjected regulation), vilket går ut 

på att det sker en internalisering men individen accepterar inte regleringen som egen. Här 

styrs individen av sanktioner som individen själv kontrollerar. Exempelvis går en elev till 

lektionen, inte på grund av att någon tvingar eleven men däremot känner hen stor skuld om 

hen inte gör det (Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan, 1991).  

 

Identifierad reglering (identified regulation) innebär att individen har börjat värdera 

beteendet/aktiviteten och har identifierat sig med den och därmed accepterat 

regleringsprocessen. Beteendete eller aktivititen utförs frivilligt, men individen uppskattar inte 

aktiviteten i sig, vilket gör motivationen kontrollerad. En elev som frivilligt gör extra 
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uppgifter inom ett ämne gör det för att fortsätta ha framgång inom ämnet och inte för att den 

upplever uppgiften i sig som fängslande är ett exempel på denna typ av motivation (Deci, 

Vallerand, Pelletier & Ryan, 1991). 

 

Den motivationstyp som ligger närmast den själv-bestämmande sidan av de yttre är integrerad 

reglering (integrated regulation) som anses vara den mest framskridna formen av 

yttremotivation. Detta uppstår när ett koncept har blivit internaliserat hos individen men det 

krockar med andra koncept som också finns internaliserat hos individen, vilket kan skapa oro 

hos individen. Ett exempel hos elever kan vara att en elev identifierar sig med att vara både en 

atlet och en bra elev. Först när de internaliserade koncepten kan finnas i harmoni med 

varandra är internaliseringsprocessen komplett (Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan, 1991).  

 

Den andra typen av motivation är inre motivation. Denna typ av motivation anses vara 

kopplad till två av de behov som SDT menar att människan har, nämligen behovet för 

kompetens och autonomi. SDT anser att psykologiska behov kan identifieras genom att 

observera positiva psykologiska konsekvenser som ett resultat från omständigheter som 

tillåter behovets tillfredsställelse och negativa konsekvenser som uppstår i situationer som 

hindrar behovet. Vilket innebär att om en individ är i en miljö som tillåter/främjar ett behov 

kommer det uppstå positiva konsekvenser, men om individen är en miljö som hindrar behovet 

kommer det uppstå negativa konsekvenser. Följaktligen innebär detta att om motiv och mål 

inte var kopplade till behoven skulle uppfyllnad eller misslyckande av dessa inte ha något 

resultat på utveckling och välbefinnande, varken förbättring eller försämring (Deci & Ryan, 

2000).    

  

När människor handlar utifrån sin inre motivation, gör de handlingen frivilligt. Kunda och 

Schwartz (1983) har visat att om man belönar människor med yttre belöningar för att göra det 

de vanligtvis gör frivilligt sänks den inre motivationen. Vid ett experiment där deltagande 

delades in i olika grupper då de antingen fick betalt för att hjälpa blind, inte fick betalt för att 

hjälpa blind eller göra samma uppgift utan att hjälpa någon visade det sig att de som fick 

betalt hade mindre inre motivation än kontrollgruppen som inte hjälpte någon medan de som 

inte fick betalt hade högre inre motivation än kontrollgruppen (Kunda & Schwartz, 1983). 

Anledningen till detta är att individen känner sig kontrollerade av belöningen och 

regleringslokusen förflyttas från intern till extern. Människor känner alltså mindre autonomi 

och samtidigt mindre inre motivation. Om individer däremot erbjuds ett val och känner att 
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deras känslor är bekräftade kan känslan av att individen själv inleder handlingen höjas, vilket 

skapar en omgivning som tillfredsställer behovet för autonomi och resulterar i mer positiva 

utfall (Deci & Ryan, 2000).  

 

Deci och Ryan (2000) sammanfattar ett flertal experiment som har genomförts på hur inre 

motivation påverkas av olika typer av återkoppling. De har funnit många studier som har visat 

att positiv feedback ökar den inre motivationen hos individen, till skillnad från negativ 

feedback som minskar den inre motivationen. Dessa resultat har kopplats till behovet för 

kompetens. Vissa händelser, som positiv feedback, skapar en tillfredsställande omgivning för 

behovet för kompetens och därigenom höjer den inre motivationen. Händelser som negativ 

feedback tenderar att hindra att behovet för kompetens uppfylls och därigenom försvaga den 

inre motivationen (Deci & Ryan, 2000).  

 

Vad gäller akademisk motivation anses det finnas tre underkategorier av inre motivation. Den 

ena anses vara inre motivation för att ha kunskap, den andra för att uppnå mål och den tredje 

för att uppleva stimulering (Clark, Middleton, Nguyen & Zwick, 2014). Inre motivation för att 

veta kan definieras som att individen är motiverad av välbehaget och tillfredsställelsen som de 

upplever när de lär sig, utforskar och försöker att förstå nya ting. Till exempel kan en elev 

vara motverad av att veta när hen läser en bok endast på grund av välbehaget hen känner 

under tiden för att hen lär sig något nytt (Vallerand m. fl., 1992).  Den andra underkategorin 

inom inre motivation är inre motivation för att uppnå mål som utmärks av att en individ deltar 

i en aktivitet på grund av tillfredsställelsen och välbehaget individen känner när hen försöker 

att uppnå eller skapa någonting. Ett exempel på detta hos elever kan vara om en elev skriver 

en extra uppgift frivilligt för att möta en utmaning som inte är obligatorisk (Clark, Middleton, 

Nguyen & Zwick, 2014). Den tredje underkategorin inom inre motivation är motivation 

alstrad av att uppleva stimulering. Det är när någon deltar i en aktivitet för att uppleva en 

stimuleringskänsla som kommer från individens deltagande och engagemang i aktiviteten 

(Vallerand m.fl., 1992).  

 

Katz, Eilot och Nevo (2014) genomförde en studie där motivation var en av huvudvariablerna. 

De undersökte de olika typerna av motivation och fann att desto mer själv-

bestämmande/självvald som motivationen var desto större fördelar hade eleverna när de 

gjorde sina läxor. Deras forskning står även i linje med tidigare forskning som föreslår att 

inlärning som är baserat på mindre självalda motivationstyper kan ha negativa konsekvenser.  
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SDT forskning har upprepade gånger visat att inre motivation och identifierad reglering är 

positivt sammanhängande med akademiska bedrifter och kognitiva strategier, men även lägre 

nivåer av stress. Det finns även forskning som tyder på att inre reglering och extern reglering 

är positivt associerade med ångest, skolavhopp och akademisk förhalning (Katz, Eilot & 

Nevo, 2014).  

 

Forskning har alltså visat att inre motivation verkar leda till mer positiva konsekvenser än 

yttre motivation. Av naturliga skäl kan funderingar uppstå kring varför undervisningen idag 

ser ut som den gör. Skolan har lång tradition och under de åren som den skola som Sverige 

har idag skapade hade den behavioristiska psykologin mycket inflytande (Psykologiguiden, 

2015). Behaviorismen har också en motivationsteori där en individs beteende ses som starkt 

knutet till tidigare händelse i deras liv och genom att noggrant studera dessa tidigare händelser 

hos en individ kan man teoretiskt sätt förutspå en individs beteende, i motsats till detta anser 

SDT att en individs beslut beror helt på individens fria vilja och dess kognitiva kontroll 

(Ryback, 1971).  

Om ett system, så som en teori eller modell om vårt sinne, är integrerat i vårt samhälle och 

kultur är det inte längre ett stängt system. Om de två teorier som har nämnts hade varit 

stängda hade de inte kunnat samexistera men på grund av att de är öppna kan de båda existera 

samtidigt (Ryback, 1971). Vidare menar Ryback (1971) att de två teorierna kan till och med 

ses som motpoler till varandra och därför anser vissa att det skulle vara omöjligt att jämföra 

dessa två system. En absolut sanning är egentligen endast det som anses mest accepterat av 

allmänheten (Ryback, 1971).   

 

Det finns däremot många teorier vars uppbyggnad och forskningsgrund liknar behaviorismens 

uppbyggnad och forskningsgrund men som även har gemensamma drag med SDT (Deci & 

Ryan, 2000). Många av de teorier som har gemensamma drag med SDT tror att yttre 

motivation kan leda till positiva konsekvenser och därför är det även relevant att ingående 

analysera alla de olika kategorierna av motivation (Ryback, 1971; Deci & Ryan, 2000).   

Det finns olika sammansättningar att utgå ifrån vid mätningar av motivation; till exempel tre-

faktor struktur, fyr-faktor struktur och hierarkisk struktur. Den nuvarande populäraste 

strukturen är en sju-faktor struktur (Clark, Middleton, Nguyen & Zwick, 2014). Den 

utarbetades först som ”Echelle de Motiation en Education (EME)” (Vallerand, m. fl., 1992, 

s.1003) och översattes sedan till ”the Academic Motivation Scale (AMS)” (Vallerand, m. fl., 
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1992, s.1003). Genom en faktoranalys kunde strukturens sju faktorer identifieras till tre yttre 

motivationer, tre inre motivationer samt en omotiverad. De yttre motivationerna som kunde 

identifieras var yttrereglering, inrereglering och identifierad reglering, de tre inre var för att ha 

kunskap, för att uppnå mål och för att uppleva stimulering. Detta är den mest omfattade 

skalan som finns idag (Clark, Middleton, Nguyen & Zwick, 2014).  

 

Anledning till att integrerad reglering inte finns med som en av underkategorierna inom yttre 

motivation i denna struktur beror på att den anses som internaliserad och ses därför i princip 

som en inre motivation, men den härstammar från yttre motivation samt krockar med andra 

internaliserade begrepp/beteende och därför tillhör den varken helt det ena eller helt det andra 

och således svår att urskilja som en självständig kategori (Chemolli & Gagné, 2014).  

 

Känsla för ansvar 

Motivation är inte den enda faktorn som kan variera, som på en skala, mellan en yttre 

utgångspunkt eller en inre. Locus of Control (vad som kontrollerar) kan också vara antingen 

mer extern eller mer intern. Om en individ besitter en högre intern Locus of Control känner 

individen att den i större utsträckning kan påverka sin egen situation. Om individen har en 

högre extern Locus of Control känner individen att hen inte kan påverka sin situation i någon 

större utsträckning (Wilhite, 1990). Rotter (1966 i Holt, 2012) har sammanstält forskning från 

olika studier som visar hur detta påverkar elevers studier. Studierna har visat att elever med 

högre intern Locus of Control får bättre betyg än de med högre extern Locus of Control, även 

om de besitter samma akademiska förmåga.    

Individer skiljer sig alltså åt i vilken utsträckning de tror att de är ansvariga för utfallet av en 

situation. Detta gäller även elever inom skolan, vilket gör att elever tar olika mycket ansvar 

för sina akademiska studier och framgångar. För att mäta Locus of Control inom den 

akademiska världen, finns en enkät som anses ha hög validitet för att mäta unga individers tro 

på deras egen kontroll över deras intellektuella-prestationssituation inom skolan (Mannarini, 

2008). Ursprungsenkäten heter ”Intellectual Achievement Responsibility” och finns nu i en 

uppdaterad version av Mannarini (2008) som höjer dess validitet ytterligare. Denna uppsats 

har valt att benämna en högre intern Locus of Control inom inlärning som en större känsla för 

ansvar eller en högre ansvarskänsla och extern Locus of Control som en lägre känsla för 

ansvar eller lägre ansvarskänsla.  
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Ansvarskänsla må vid första anblick se ut som ett enkelt koncept men det finns dock många 

faktorer som påverkar hur mycket ansvar en individ känner. Spencer, Dupree, och Swanson 

(1996) genomförde en studie som undersökte ungdomars känsla för ansvar avseende eget 

lärande och fann bland annat att komplicerade begrepp som Self-efficacy var en signifikant 

och positivt prediktor till tendensen hos tonåring att ta eget ansvar för deras lärande. Self-

efficacy definieras som individens förväntningar/tro på sig själv inom olika situationer 

(Cervone & Pervin, 2013). I motsättning till detta har dock Wilhite (1990) inte funnit stöd för 

att Self-efficacy skulle vara en prediktor till Locus of Control. Hans forskning visade däremot 

att Locus of Control var en prediktor till akademiska prestationer, och i vissa sammanhang en 

starkare prediktor än många andra faktorer, dock pekade hans forskning på att en högre extern 

Locus of Control var relaterat till högre akademiska prestationer (Wilhite, 1990). Aspelmeier, 

m. fl. (2012) fick resultat som gav stöd till motsatsen, att högre extern Locus of Control var en 

prediktor till sämre akademiska prestationer och att högre intern Locus of Control var en 

prediktor till bättre akademiska prestationer. Resultaten varierade en del beroende på vilken 

klass som hade genomfört mätningarna, men de följde ändå samma linje. 

När en individs beteende härstammar från en yttre motivation är individen kontrollerad av en 

yttre faktor. Vid extern Locus of Control och även vid en lägre känsla av ansvar ligger också 

kontrollen utanför individens påverkan. När individen känner sig påverkad av en inre 

motivation är beteendet själv-bestämt och har då kontrollen, likt när ansvarskänslan är hög 

eller individen har en hög intern Locus of Control ((Deci & Ryan, 2000; Wilhite, 1990). 

Därför kan det misstänkas att ansvarskänslan och autonomin hos en individ bör bete sig 

liknande även om de inte är identiska för att de påverkar olika aspekter på en individs 

kognition.   

Studietid utanför skolan  

Det finns som sagt många variabler som har visat sig vara relaterade till ungdomars 

prestationer inom skolan. En av dessa är hur mycket tid som ungdomar väljer att spendera på 

deras studier utanför skoltid, alltså utanför lektionstid. Enligt Witkow (2009) är det inte bara 

en fråga om hur mycket tid en elev spenderar på sitt skolarbete utanför lektionstid utan även 

när och hur den använder denna tid. I hennes studie undersökdes elever från olika 

socioekonomiskaklasser med varierande betyg. De två variabler som undersöktes var studietid 

utanför skolan och umgängestid med vänner utanför skolan. Detta motiverades genom att 

presentera vikten av båda variablerna var för sig. Hennes teoretiska bakgrund visade att 

kompisrelationer både är kopplade till akademiska framgångar men även till motivation. Hon 
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demonstrerade även att motivation var en sjukande trend hos elever. Författaren lyfte fram att 

elever verkade spendera sin tid på olika vis, vilket även var en del i hennes hypotes. Hennes 

studie gav stöd för hypotesen att elever med högre betyg spenderade mer tid med att studera 

utanför lektionstid, den visade även att flickor spenderade i högre utsträckning mer tid på att 

studera än pojkar (Witkow, 2009).     

Närvaro 

Det verkar som om antalet timmar som spenderas på studier utanför skolan kan vara en 

prediktor till elevers prestationer men kan antal lektionstimmar också vara det? Spelar det 

någon roll om elever lär sig från en lärare eller på egen hand? Sugata Mitra säger nej. 

Elever/barn/ungdomar kan själva lära sig det elever lär sig i skolan om de har tillgång till 

resurserna själva. Han har skapat undervisning endast genom att ställa frågor och ge en enkel 

ledtråd som har genererat i att eleven funnit en egen lösning på komplicerade problem. Han 

startade för ett antal år sedan ett projekt som heter ”Hole in the wall” som gick ut på att jämna 

ut kunskapsglappet som fanns mellan övre- och undreklassen i Indien. Han satte en dator i en 

vägg åt barnen i området och lät dem testa sig fram. Efter endast några timmar kunde de 

navigera sig genom webläsare. Han upprepade detta projekt om och om igen och fick alltid 

samma resultat, barnen lärde sig själva, även när de inte talade engelska och genom ytterligare 

metoder höjde han barnens kunskaper så pass att glappet mellan klasserna försvann. ”You 

given us a machine that works only in english so we had to teach ourselfs english in order to 

use it” (Mitra, 2013, 6:20). Citatet är från ett av barnen som använde en av datorerna i väggen, 

där hon själv har lärt sig engelska. Detta visar att det är fullt möjligt för barn och ungdomar att 

lära sig många saker utan att använda läraren som en resurs.  

I Sverige är skolan obligatorisk fram tills eleven avslutat grundskolan och vid fortsatte studier 

rapporterar skolan till Centrala studiestödsnämnden (CSN). Under gymnasietiden rapporteras 

ogiltig frånvaro till CSN om den överstiger 4 timmar i månaden, alltså om en elev skolkar mer 

än 4 timmar kommer detta rapporteras till CSN. Är detta sedan något återkommande kan 

elevens studiestöd som varje månad delas ut från CSN komma att bli indraget (Centrala 

stödnämnden, 2014).     

Föräldrars utbildning 

Som tidigare behandlat i denna text finns det underlag för att se socioekonomiskstatus som en 

faktor till skillnader i elevers prestationer inom skolan. En av delarna som utgör begreppet 

socioekonomiskstatus är utbildning, högre utbildning leder delvis till en högre 
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socioekonomiskstatus. Tomul och Savasci (2012) genomförde en studie för att se vilken av de 

olika faktorerna inom begreppet socioekonomiskstatus som bidrog till störst påverkan på 

elevers prestation. Det visade sig att begreppet i helhet bidrog till 39,2 % förklaring av 

variansen för elevers prestationer. När de analyserade de olika delarna separat kunde de se att 

både moderns och faderns utbildningsnivå var en signifikant prediktor till den akademiska 

prestationen (Tomul & Savasci, 2012). Många elever ser deras föräldrar som viktigt 

influenser i deras liv och känner att föräldrarna ger dem mycket stöd. Därför kan 

utbildningsnivån för föräldrarna ha stor betydelse för barnen/ungdomarna för det kan ibland 

avgöra om de kan hjälpa sina barn med deras skolgång (Witkow, 2009).  

Kön 

Biologiskt kön kan också vara en variabel som påverkar elevers resultat inom skolan och även 

hur de förnämnda variablerna påverkar individen. Tomul och Savasci (2019) såg att det var i 

skillnader i hur moderns och faderns utbildning påverkade eleverna. Socioekonomiskstatus 

förklarade 48,5 % av variansen hos pojkar medan den endast förklarade 35,2 % av variansen 

hos flickor. De kunde även se att flickor presterade bättre än pojkar i sina studier. De såg 

större signifikanta samband för pojkar gällande hur mycket föräldrars utbildningsnivå 

påverkade dem i förhållande till hur mycket det påverkade flickor (Tomul & Savasci, 2012).  

Det finns också underlag för att kvinnor i högre grad än män tillskriver deras akademiska 

prestationer till insats och förmåga, men de fann inga signifikanta skillnader i prestationsnivå 

mellan killar och tjejer (Aspelmeier, m. fl., 2012). Mannarini (2008) fann att män i högre 

utsträckning än kvinnor gav sig själva mer beröm för positiva händelser och de verkade även 

känna mindre ansvar när de misslyckades. Med dessa studier i åtanke är biologiskt kön en 

intressant variabel att undersöka.      

Hypoteser 

Hypoteserna som ställs utifrån tidigare forskning och fynd är följande:  

Hypotes 1 

Högre motivation kommer vara en prediktor till högre akademiska prestationer och av de 

olika typerna av motivationer kommer inre motivation vara den som har störst påverkan på 

akademiska prestationer hos elever.  

Hypotes 2 

En högre känsla av ansvar kommer vara en prediktor till högre akademiska prestationer. 
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Hypotes 3 

Studietid utanför skolan kommer vara en prediktor till akademiska prestationer, desto mer 

antal timmar av studietid desto högre akademiska prestationer.  

Hypotes 4 

Närvaro kommer inte ha något samband med akademiska resultat.  

Hypotes 5 

Föräldrars utbildningsnivå kommer att vara en mindre prediktor till akademiska prestationer.  
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Metod 

Deltagare  

Deltagarna bestod av elever från två gymnasieskolor i södra Sverige. Eleverna var från olika 

klasser och program men alla gick samma år på gymnasiet, det vill säga andra året. Det var 

oväsentligt om deltagarna hade upprepat sina studier på något vis, tagit ett sabbatsår eller 

liknande. Antalet deltagare bestod av 78 elever (N = 78) var av 30 män och 48 kvinnor mellan 

åldrarna 16 till 19 med ett medelvärde på 17,040 och en standardavvikelse på 0,445. Det krav 

som ställs på eleven var att eleven för tillfället skulle vara på sitt andra år i gymnasiet och ha 

tillräckligt goda kunskaper i svenska för att kunna besvara formuläret. Rektor och lärare 

kontaktade innan eleverna kontaktades, vilket medförde att de kunde godkänna att studien 

genomfördes på lektionstid. Således kontaktades endast de som hade ansvar för klasser som 

gick andra året; alla elever godkände även att delta i studien - vilket innebar att inget externt 

bortfall förekom. Rektor och lärare kontaktades genom mejl. Det interna bortfallet bestod av 

individer som inte hade svarat på enkäten enligt instruktionerna. Till exempel hoppade vissa 

deltagare över frågor eller valde ett svar som inte fanns med som ett alternativ.    

 

Mätinstrument 

För att mäta känsla för ansvar användes en redan existerande enkät vid namn ”Intellectual 

Achievement Responsibility (IAR)” (Mannarini, 2008), vilket är en modifierad version av den 

italienska originalversionen. I IAR har Mannarini (2008) testat validiteten och reliabiliteten 

hos de olika frågorna och därigenom reducerat frågeformuläret från originalversionen. För att 

mäta motivationen hos eleverna användes ytterligare ett frågeformulär som redan existerade 

nämligen ”Academic Motivation Scale (AMS)” (Vallerand m. fl., 1992). Även denna enkät 

har översatts från originalspråket franska och i processen genomfört ett flertal tester för att 

stärka frågeformulärets reliabilitet och validitet (Vallerand m. fl., 1992). För att mäta 

föräldrarnas utbildningsnivå konstruerades en fråga av studiens författare med fem 

utbildningsnivåer, det vill säga (1) ofärdig grundskoleutbildning, (2) grundskoleutbildning (3) 

komplett gymnasialutbildning (4) Korstare utbildning inom högskolor/universitet (5) Längre 

utbildning inom högskola/universitet. För att mäta hur många timmar per vecka eleverna 

ägnade sig åt studier utanför skoltid fick dem uppskatta tiden i genomsnitt, vilket senare 

mättes i skaldata. Vad gäller närvaro och elevers akademiska framgångar/betyg mättes dessa 

genom att eleverna fick uppskatta vilket av svarsalternativen i genomsnitt bäst stämde in på 

dem. För betyg fanns svaralternativen F, E, D, C, B och A. För närvaro fanns 
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svarsalternativen 1% - 20%, 21% - 40%, 41%-60%, 61%-80% samt 81%-100%. De 

ovanstående frågorna och enkäterna sammanställdes till ett gemensamt dokument (se bilaga 

1).    

 

Mätinstrumenten IAR och AMS som var på engelska översattes till svenska av studiens 

författare. För att försäkra att de båda enkäterna översattes korrekt, sågs de över av 

handledaren innan de skickades ut för pilotundersökning. Pilotundersökningen genomfördes 

av tio utomstående individer med goda språkkunskaper i både engelska och svenska samt med 

en jämn fördelning av utbildningsnivåer och könsfördelning. Efter pilotstudierna gjordes 

ytterligare revideringar för att undvika eventuella missförstånd och feltolkningar av frågorna. 

En del ord modifierades ytterligare för att bättre passa in i sammanhanget. 

 

Procedur 

Data insamlades på olika sätt, eftersom undersökningen genomfördes på två gymnasieskolor. 

På den ena skolan kontaktades rektorn som fick 100 exemplar av enkäten som sedan delade ut 

de till lärarna på skolan. Eftersom lärarna var de som genomförde datainsamlingen på den 

skolan bifogades även ett information- och instruktionsbrev om studien till lärarna (se bilaga 

2). På den andra skolan utfördes datainsamlingen genom att en lärare kontaktades som i sin 

tur bokande två tider för datainsamlingen med två olika klasser. Vid datainsamlingen blev 

eleverna informerade av studiens författare om att deltagandet var frivilligt och att de kunde 

avbryta när som helst under datainsamlingen utan att uppge en anledning till detta. Insamlaren 

uppmanade eleverna att välja ett av svarsalternativen på varje fråga. Datainsamlingen tog 

maximum 15 – 20 minuter vid varje tillfälle, vilket pilotstudien hade förutsätt och som både 

elever och lärare var informerade om.  

 

Dataanalys  

Analysen avsåg att undersöka vilken/vilka av de givna variablerna som var 

prediktor/prediktorer till den beroende variabeln, vilket utfördes genom ett flertal av 

regressionsanalyser. Vid första analysen analyserades variablerna i sin helhet det vill säga: 

studietid, totala ansvarskänsla, totala motivationen, föräldrars utbildningsnivå samt närvaro. 

Vid nästa steg av analysen delades variablerna upp i sina underkategorier. De variabler som 

tidigare analyserats och inte hade några ytterligare underkategorier togs bort från analysen om 

de inte hade något samband med den beroende variabeln. De variabler som hade 

underkategorier ersattes istället med dessa underkategorier och de variabler som inte hade 
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några underkategorier men uppvisade samband med utfallsvariabeln fortsattes att analysera. 

Dessa steg upprepades tills modellen endast innehåll prediktorer för den beroende variabeln. 

Den beroende variabeln som efterfrågades mättes i betyg. Innan data analyserades har 

datamaterialet undersökts. Datamaterialet genomgick kontroll av normalfördelning, uteliggare 

samt undersökning för stark korrelation emellan variablerna. Inga ytterligare interna bortfall 

uppstod däremot upptäcktes tre värden som statistiskt ansågs som icke representativa. Dessa 

värden korrigerades genom att ersätta dåvarande värde med det genomsnittliga värdet. Genom 

en korrelationsmatris undersöktes materialet ännu mer där en stark korrelation mellan två 

kategoriera, att veta samt att uppnå mål upptäcktes. Efter diskussion med handledare 

beslutades det att inte vidta några åtgärder för detta utan fortsätta med analysen som planerat. 

De oberoende variablerna skrevs in som prediktorer i en multipel regression genom 

användning av standars metod. Resultatet erhölls genom en stegvis regressionsanalys, 

sammalagt genomfördes fyra steg av analys för att få fram de predicerande variablerna till 

utfallsvariabeln betyg.     

 

Etik  

För att garantera deltagarnas anonymitet kodades enkäterna med siffror. Deltagarna 

informerades angående om hur deras uppgifter behandlades och vilka som fick se dem. 

Genom följebrevet (se bilaga 1) blev de även tillfrågade i skriftligform om de accepterade att 

medverka i studien. De informerades om att studien var helt frivillig och att de kunde avbryta 

sitt medverkande i studien när som helst utan att det fick några negativa följder. 

Individskyddskravet innebär att deltagarna inte får utsättas för någon typ av skada varken 

fysisk eller psykisk. I detta fall var det psykisk skada som kunde vara aktuell, därför fick 

eleverna tid på sig att överväga om de ville vara med i studien, således borde inte psykisk 

skada uppstå. Det var även därför eleverna blev uppmärksammade om att det inte fanns några 

konsekvenser om de skulle valt att inte delta i studien. Informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets-, och nyttjandekravet ingår alla i individskyddskravet. Informationskravet 

innebär att de deltagande antingen innan eller efter studien ska få information om studien. 

Innan studien fick eleverna information om att det var en mängd olika variabler som 

undersöktes med intentionen att se hur de var relaterade till akademiska framgångar. Efter 

datainsamlingen var klar kunde eleverna ställa alla frågor de ville om studiens syfte och 

hypoteser, vilket de kunde göra antingen via mejl eller telefon. Deltagarnas rätt till att avböja 

och avbryta studien går in under samtyckeskravet, vilket de blev väl informerade om. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter hanteras med största försiktighet och i denna 
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studie visste endast enkätinsamlaren namnet på de deltagande. Enligt nyttjandekravet 

användes all insamlad data endast för denna studie (Vetenskapsrådet, 2012).  

  

Resultat 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan elever motivation, 

ansvarskänsla, närvaro, föräldrars/vårdnadstagares utbildningsnivå, studietid utanför skolan 

och deras studieresultat. 

 

Studien bestod av 78 deltagare sammanlagt, dock räknades två bort på grund av 

saknadevärden, var av 48 var kvinnor och 30 var män. Medelvärdet för betyg var 2,970, där 0 

är ekvivalent med F och 5 är ekvivalent med A vilket gör att medelvärdet avgränsar till ett C. 

Studietid per vecka var i genomsnitt 6,151 timmar men med en standardavvikelse på 5,414, 

vilket innebär att studietiden varierade kraftigt mellan eleverna. Standardavvikelsen för 

närvaro var låg vilket innebär att elevernas närvaro varierade i mindre utsträckning, utöver det 

var deras närvaro är hög. Känsla för ansvar fick ett medelvärde på 10,875 poäng, där 30 

poäng var maximum. Den deskriptiva statistiken visade att eleverna varierade mer inom 

variabeln inre motivation i förhållande till yttre motivation och hade i genomsnitt högre yttre 

motivation än inre motivation.  

 

Tabell 1. Sammanställning av deskriptiv statistik för alla deltagare i studien (kvinnor = 48, 

män = 30).  

 Medelvärde Std. avvikelse N 

Betyg 2,970 0,864 76 

Studietid 6,151 5,414 76 

Närvaro 4,800 0,490 76 

Föräldrars utbildningsnivå 7,276 1,786 76 

Känsla för ansvar 10,875 1,815 76 

Motivation 19,605 3,553 76 

Inre motivation 16,784 4,680 76 

Yttre motivation 22,511 3,324 76 

 

Genom regressionsanalysen erhölls ett signifikant samband mellan studietid, positiv 

ansvarskänsla, inre motivation för att uppnå mål, inre reglering samt identifierad reglering och 
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betyg med en korrelation på r = 0,664, p < 0,01, andel förklarad varians adjusted r2 = 0,401 

(40 %). Vid första steget visade det sig att den totala motivationen var en stark trend, p = 

0,069, som angav att om den flyttades en standardavvikelse stod den för 0,191 förflyttning av 

utfallsvariabeln betyg. Studietid utanför skolan visade sig vara en signifikant prediktor för 

betyg med p < 0,001, utöver det hittades inga signifikanta samband. I nästa steg av analysen 

var studietid fortarande signifikant för samma p och dessutom visade det sig att inre 

motivation med p < 0,05 och den positiva delen av känsla för ansvar p < 0,01 var signifikanta 

prediktorer för betyg. Resultatet i steg tre erhöll ett signifikant samband mellan studietid och 

betyg, positiv ansvarkänsla och betyg, inre motivation för att uppnå mål och betyg samt inre 

reglering och betyg. Resultatet visade även en trend mellan identifierad reglering och betyg. 

Därefter analyserades de prediktorer som hade en påverkan på utfallsvariabeln. Tabell 2 ger 

information om regression koefficient för prediktionerna som skrivs in i det sista steget av 

analysmodellen. 

 

Slutsatser 

De slutsatser vi kan dra av resultatet är följande:  

Hypotes ett ”Högre motivation kommer vara en prediktor till högre akademiska prestationer 

och av de olika typerna av motivationer kommer inre motivation vara den som har störst 

påverkan på akademiska prestationer hos elever ” samt hypotes två ”En högre känsla av 

ansvar kommer vara en prediktor till högre akademiska prestationer” stämde delvis överrens 

med resultaten. Inom hypotes ett hittades flera samband som var signifikanta, däremot var den 

totala motivationen endast en signifikant trend dock stämde hypotesen angående att inre 

motivation hade större påverkan på akademiska prestationer hos elever än yttre motivation. 

Ett signifikant samband hittades mellan inre motivation och påverkan på betyg. Av de inre 

motivationerna var kategorin att uppnå mål en starkt signifikant prediktor till betyg och från 

de yttre motivationerna kunde analysen visa på en trend till att identifierad regleringen skulle 

ha ett positivt samband med utfallsvariabeln betyg. Med en signifikansnivå på p < 0,05 var 

inrereglering en negativ prediktor till betyg, alltså desto högre inrereglering desto lägre betyg. 

För hypotes två visade det sig att den positiva delen av känsla för ansvar var en signifikant 

prediktor till betyg men inte den negativa delen av känsla för ansvar. Hypotes tre ”Studietid 

utanför skolan kommer vara en prediktor till akademiska prestationer, desto mer antal timmar 

av studietid desto högre akademiska prestationer” och hypotes fyra ”Närvaro kommer inte ha 

något samband med akademiska resultat” verkar utifrån denna studies resultat stämma. Inget i 
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resultatet tydde på att hypotes fem ”Föräldrars utbildningsnivå kommer att vara en mindre 

prediktor till akademiska prestationer” stämde och därför förkastas den.  

 

Tabell 2. Koefficient variabel resultat från multipel regressions analys 

 Icke - 

Standardiserad 

Koefficient 

 Standardiserad 

Koefficient 

  

      B  Std. Fel    Beta      t      

Sig. 

Konstant 0,299 0,688  0,434 0,666 

Studietid 0,076 0,015 0,472 4,888 0,000 

Positiv ansvarskänsla 0,078 0,036 0,204 2,190 0,032 

Att uppnå mål 0,052 0,017 0,354 3,088 0,003 

Identifierad reglering 0,045 0,027 0,170 1,670 0,099 

Inre reglering -0,035 0,018 -0,232 -2,021 0,047 

      

Beroendevariabel: Betyg 

 

Variabeln kön undersöktes också för att se om det fanns en skillnad på sambandet på män 

respektive kvinnor, vid undersökningen åskådliggjordes det tydliga skillnader mellan könen i 

denna fråga.  

Vid en närmare undersökning om hur de olika prediktorerna påverkade män respektive 

kvinnor åskådliggjordes det att det fanns tydliga skillnader mellan hur män och kvinnor 

påverkades. För män var andelen förklarad varians adjusted r2 = 0,255 (25,5 %) och ett 

signifikant samband erhölls med en korrelation på r = 0,623, p < 0,05. För kvinnor var 

andelen förklarad varians adjusted r2 = 0,476 (46,6 %) och ett signifikant samband erhölls 

med en korrelation på r = 0,729, p < 0,01. Utöver detta är det värt att nämna att kvinnor hade i 

genomsnitt högre betyg än vad män hade med ett medelvärde på 3,170 medan män hade ett 

medelvärde på 2,670 och med ungefär samma standardavvikelse.   
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Diskussion 

Den första analysen visade att den totala motivationen inte kunde räknas som en prediktor 

eftersom det fanns inget signifikant samband mellan den totala motivationen och betyg, 

däremot fanns det en trend som tyder på att högre motivation har en positiv inverkan på 

akademiska prestationer. I den totala motivationen inkluderas inre motivation och yttre 

motivation. Utifrån ett behavioristiskt perspektiv anses högre yttre motivation vara en positiv 

faktor, medan SDT anser att en högre inre motivation är det som leder till mest positiva 

följder (Ryback, 1971; Deci & Ryan, 2000). När analysen fortskred till nästa nivå belystes 

dock skillnaden på hur kategorierna samspelade med den akademiska prestationen. Det var 

endast inre motivation som visade sig vara en signifikant prediktor vilket ligger i linje med 

tidigare forskning inom SDT (Katz, Eilot & Nevo, 2014).  

Om medelvärdena och standaravvikelsen mellan inre respektive yttre motivation studeras 

visar det sig att eleverna har i genomsnitt högre yttre motivation än inre motivation och 

dessutom även en lägre standardavvikelse inom yttre motivation än inom inre motivation. 

Detta innebär att elever är mer jämbördiga inom kategorin yttre motivation än inre 

motivation. Resultaten indikerar att ungdomar oftast känner sig mer kontrollerade av 

omgivning än av dem själva och att de har påverkats i ungefär samma utsträckning av sin 

omgivning, vilket speglar dagens utbildning inom Sverige. Läroplanen är oftast strikt 

strukturerad och i många ämnen är svängrummet inom undervisningen begränsat (Skolverket, 

2011). Att elever i stor utsträckning känner sig kontrollerad av sin miljö påverkar eleverna. 

Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan (1991) har åskådliggjort att detta har negativa effekter på 

elever, deras inlärning och deras akademiska prestationer medan inre motivation har positiva 

effekter inom dessa områden. Resultaten av den föreliggande studien ligger även i linje med 

detta eftersom inre motivation var en signifikant prediktor till akademiska framgångar medan 

yttre motivation inte var det.  

En möjlig anledning till att eleverna inte har lika hög inre motivation som yttre kan bero på att 

de har en högre yttre motivation. Kunda och Schwartz (1983) har genom en studie 

demonstrerat att om människor belönas med yttre belöningar för att göra det de normalt gör 

frivilligt sänks den inre motivationen. Vilket kan betyda att när elever får någon belöning för 

att ha genomfört uppgifter som de vanligtvis hade gjort för att det är roligt eller uppfyllande 

känner mindre glädje inför nästa gång de ska göra en liknande uppgift.  
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Vid tredje steget inom analysen delades motivationer upp till deras subkategorier inom 

akademiska motivation, vilket är inre motivation för att veta, för att uppnå mål, för att känna 

stimulans och inom yttre motivation: yttre reglering, inre reglering och identifierad reglering. 

Det fanns två signifikanta prediktorer, en som hade en positiv relation med betyg och en som 

hade ett negativt samband med betyg. Den motivation som hade ett positivt samband med 

akademiska prestationer var inre motivation för att uppnå mål och den som hade ett negativt 

samband med akademiska prestationer var inrereglering. Liknande resultat har även påvisats 

inom tidigare forskning (Clark, Middleton, Nguyen & Zwick, 2014). Clark, Middleton, 

Nguyen och Zwick (2014) har även sett att kategorin identifierad reglering påverkar 

akademiska prestationer positivt. I den föreliggande studien fanns inget signifikant samband 

som visar att identifierad reglering skulle vara en prediktor för betyg men emellertid 

demonstrerade modellen på en trend att identifierad reglering hade en positiv relation med 

betyg.  

SDT utgår från behov som är inneboende hos människan och ett av dessa behov är kometens 

som speglar en människas behov att klara av nya utmaningar tills perfektion (Deci, Ryan, 

2000). Detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till varför det endast var att uppnå mål 

som visade sig vara en signifikant prediktor av de inre motivationerna. Eftersom inre 

motivation att uppnå mål utmärks av att en individ medverkar i en aktivitet med anledning av 

tillfredställelsen och välbehaget individen upplever när hen försöker att uppnå eller skapa 

någonting (Clark, Middleton, Nguyen & Zwick, 2014).  

Behovet för autonomi är enligt Deci och Ryan (2000) är väsentligt för en individs utveckling. 

Inom dagens skola finns som sagt inte särskilt mycket svängrum och det finns möjligheter att 

svängrummet minskar ännu mera. Jan Björklund föreslog till exempel att gymnasieskolan 

skulle bli obligatorisk (Sveriges riksdag, 2014). Detta skulle göra att villkoren för att gå en 

gymnasieutbildning blir ännu mer kontrollerade och därigenom mindre autonom/självvald. 

Det skulle även medföra att de ungdomar som verkligen inte vill vara där berövas av deras 

inre motivation mot utbildning och inte ges speciellt bra förutsättningar för att lyckas med 

deras gymnasieutbildning. 

I introduktionen fanns tankar kring att yttre motivation och lägre känsla för ansvar samt inre 

motivation och högre känsla för ansvar skulle korrelerar, dock fanns inga resultat som tydde 

på detta.  
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Inom forskning på området ansvarskänsla finns både underlag för att en högre ansvarskänsla 

skulle vara en prediktor för högre akademiska prestationer men även att en lägre 

ansvarskänsla skulle vara en prediktor för högre akademiska prestationer, forskningen är 

alltså inte överrens inom detta område (Wilhite, 1990; Aspelmeier, m. fl., 2012). På fynden 

som den föreliggande studien har hittat verkar som om positiv ansvarkänsla är en signifikant 

prediktor för högre akademiska prestationer men att negativ ansvarskänsla inte är det. Med 

tidigare forskning i åtanke kan det tänkas att de har försummat uppdelning av ansvarkänsla 

när de har tolkat sina resultat, vilket kanske har lett till varierande resultat studier emellan. 

Positiv ansvarskänsla är ett mått för hur mycket en individ tar ansvar för de positiva 

konsekvenserna av sina handlingar. Negativ ansvarskänsla är ett mått för hur mycket ansvar 

en individ tar för de negativa konsekvensera av sina handlingar.  När individer tar ansvar för 

de positiva konsekvenserna av sina handlingar är det möjligt att detta påverkar deras 

självförtroende inom området och då även deras self-efficacy.  

Studier har debatterat om self-efficacy faktiskt är relaterat till området av ansvarskänsla 

(Spencer, Dupree, & Swanson, 1996; Wilhite, 1990). Med negativ respektive positiv 

ansvarskänsla i åtanke är det en möjlighet att de båda påverkar self-efficacy fast på olika vis. 

Bättre self-efficacy leder ofta till mer uthållighet, ansträngning och att individen närmar sig en 

uppgift/utmaning med bättre inställning, detta leder oftast tillbättre sammanlagd prestation. 

Self-efficacy kan även påverka vilken typ av utmaningar individen åtar sig, om individen har 

en högre self-efficacy tenderar hen att välja högre mål samt är mer motiverade att 

genomföra/slutföra dem (Cervone & Pervin, 2013). Detta skulle i sig själv kunna påverka 

elevers arbete så att sluteffekten av det blir att deras akademiska prestationer förbättras.  

Spencer, Dupree, och Swanson (1996) säger att self efficacy predicerar känsla för ansvar den 

föreliggande studien menar däremot att positiv känsla för ansvar och self efficacy integrerar 

med varandra , men det går inte att vid denna tidpunkt säga vad som förutspår vad. 

Forskningen kring studietid verkar i alla fall vara enig och även resultaten som den 

föreliggande studien har fått fram ligger i linje med tidigare forskning. Studietid är utan 

tvekan en betydelsefull faktor för elevers akademiska prestationer. I den stegvisa 

regressionsanalysen var det den enda faktor som överlevde alla steg utan att förändras något. 

Studietiden verkar inte korrelera med några andra faktorer än betyg och det fanns heller inte 

skillnader mellan hur mycket män respektive kvinnor studerade.  
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När eleven studerar självständigt utanför lektionstid kan eleven inte använda läraren som en 

resurs och tvingas då många gånger använda sig själv som en resurs för sitt lärande genom att 

ta ut viktigt information, skapa och förstå på egen hand. Detta övar elevens kognitiva 

förmågor och även mer avancerade kognitiva förmågor (Pettersen, 2008). Detta borde 

teoretsikt sätt ge eleven större möjlighet att inta ny information oavsett källan eftersom de då 

har kunskap kring hur de ska hantera ny kunskap på egen hand. Däremot ska alla gå i skolan 

lika mycket där de ägnar dagarna åt inlärning om eleven dessutom spenderar tid till att studera 

utanför skolan kommer hen troligtvis att lära sig mera än de som spenderar mindre tid åt 

självstudier.   

En variabel som inte hade någon signifikant inverkan på akademiska prestationer var som 

antagit närvaro. Vilket gör att den ligger i linje med forskning att elever inte behöver vara på 

plats och bli lärda av en lärare för att lära sig (Mitra, 2013). Detta förutsätter självklart att 

elever på egen hand studerar.  

Om elever är frånvarande i mer än 4 timmar per månad informeras CSN om detta och då kan 

de dra in elevers studiemedel (Centrala stödnämnden, 2014). För de elever som inte är 

ekonomiskt oberoende leder då detta till en kontrollerad miljö. Enligt SDT är som sagt 

autonomi viktigt för ungdomar utvecklingen till välmående individer. Genom att CSN sätter 

dessa gränser tar de bort elevers valmöjlighet och motivationen blir yttre istället för inre, 

vilket sänker den inre motivationen mot att gå till skolan. Detta väcker frågan till varför det 

finns obligatorisk närvaro inom gymnasiet. Eftersom det inte spelar någon roll om man är 

närvarande eller inte så länge man faktiskt studerar, eftersom att forskning har visat att 

ungdomar kan lära sig lika bra på egen hand. I motsats till detta finns inom SDT behovet för 

socialmeningsfullhet som säger att individen har en vilja att forma meningsfulla relationer 

med andra individer andra och när sann meningsfullhet är uppnådd upplever sig individer 

oftast friare att vara sig själva, vilket då hjälper att uppfylla behovet om autonomi (Deci & 

Ryan, 2000). Skolan är en bland annat till för att individen ska kunna bli en fullvärdig 

medborgare i samhället och fungera som en social varelse (Skolverket, 2011).  

En annan variabel som inte var en signifikant prediktor till betyg var föräldrars 

utbildningsnivå. Detta kan ha ett antal olika förklaringar, en av dem kan vara att i Sverige har 

vi en väldigt likvärdig utbildning, vilket är något som läroplanen strävar efter (Skolverket, 

2011). Sveriges riksdag har även tagit beslut som gör det enklare för privatpersoner att 
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anställa hjälplärare genom att inkludera läxhjälp i skattereduktion för hushållsarbete (Sveriges 

riksdag, 2012).  

En annan förklaring till varför inte föräldrars utbildningsnivå var en signifikant prediktor kan 

bero på att den vanligtvis mäts tillsammans med andra faktorer inom begreppet 

socioekonomiskstatus(Tomul & Savasci, 2012) och då blir en av de mest kraftfulla 

variablerna inom det begreppet. I denna studie mäts det tillsammans med variabler utanför det 

begreppet som i sig själva kan vara starkare och i analysmodellen verkar inte föräldrars 

utbildningsnivå som en stark prediktor.  

Praktiska implikationer 

Utifrån resultatet och diskussionen i denna studie syns det att obligatorisk skolgång efter 

grundskolan kanske inte är någon lösning på avhopp och liknande som Björklund föreslår 

(skolverket, 2014). Det borde dock finnas större möjligheter att genomföra sin utbildning 

senare i livet när individen känner att den inre motivationen finns. Det borde även finnas 

möjligheter, för de som vill, att göra utbildningar på distans. Det borde absolut finnas 

kursplaner så att utbildning blir likvärdig men lärarna borde utbildas till att arbeta och kunna 

behandla ett bredare material med effekten att eleverna mer självvalt kan välja vad de vill 

jobba med inom de olika ämnena. Då kan legitimerade lärare göra en bedömning om eleverna 

uppfyller de olika kraven som anges i läroplanen samtidigt som eleverna fortfarande får en 

utbildning som förhåller sig till den. Gränsen för ogiltigfrånvaro är relativt låg och för att 

eleverna inte ska känna ett stor tvång att gå till skolan kanske denna gräns borde höjas till 

exempelvis 10 timmar i månaden istället för 5.  

Att uppmuntra elever när det går bra och få dem att känna sig ansvariga kan vara en viktig del 

av undervisning. Eftersom hög positiv ansvarskänsla är en prediktor till akademiska 

framgångar. Lärare borde även ge elever chansen att välja om de vill åta sig nya utmaningar 

för att stärka inre motivation för att uppnå mål som också var en prediktor för akademiska 

prestationer. Det borde också i större utsträckning förekomma diskussioner med elever om 

vad de vill. Deci, Vallerand, Pelletier och Ryan (1991) föreslår att genom att erbjuda elever 

valmöjligheter, minska kontrollen, erkänna deras känslor samt göra information tillgängliga 

för att elever ska kunna fatta beslut och för kommande uppgifter, genom detta ska en bra 

miljö för att elever ska kunna utveckla sin autonomi kunna uppstå. I deras studie demonstrear 

de också hur press påverkar lärare. Om lärare blir pressade för att få elever att komma upp till 

en viss kunskapsnivå eller ett betyg leder det till att eleverna känner sig kontrollerade. De 
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lägger även fram underlag som visar att om lärare har särskilda uppfattningar/förväntningar, 

både positiva och negativa, på elever kan dessa förväntningar faktiskt bli förverkligade genom 

deras beteende gentemot eleven (Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan, 1991). Därför är det 

viktigt att lärare är medvetna om sig själva och hur de beter sig mot sina elever.  

Metodologisk diskussion 

Denna studie har några brister och en av dem är att den utförts på två liknande gymnasium i 

en mellan stor stad, vilket gör att variabler som föräldrars utbildningsnivå kan ha påverkats. 

Om studien hade utförts på en ort där det funnits flera olika gymnasieskolor hade skolor med 

elever vars föräldrars utbildningsnivå skiljde sig mellan skolorna kunnat analyseras och då 

möjligtvis gett starkare resultat. Eftersom forskning har visat att föräldrar med högre 

utbildning har högre lön som ofta leder till att de kan ge sina barn en bättre skolgång (Shaffer, 

2009).   

Frågeformuläret som användes för att mäta motivation verkar ha blivit korrekt översatt. I 

jämförelse med tidigare resultat där denna enkät har används på andra språk ser 

korrelationerna mellan de olika motivationerna liknande ut. Genom analysmodeller har även 

liknande slutsatser kunnat dras om studierna. Vilket ger denna enkät reliabilitet och validitet 

(Clark, Middleton, Nguyen & Zwick, 2014).  

Däremot anser denna studie att de tre inre motivationernas korrelation är för höga för att 

kunna representera olika kategorier, vilket leder till frågan om den interna validiteten 

verkligen är tillförlitlig. Det bör tilläggas att beskrivningen av de olika kategorierna är också 

mycket lika. SDT utgår som tidigare nämnt från tre behov som individen vill tillfredsställa, 

genom detta skapas den inre motivationen som strävar mot att skapa en miljö som kan 

tillfredsställa behoven det är dock bara två av behoven som har kopplats till inre motivation 

(Deci & Ryan, 2000). 

De interna bortfallet var relativt hög i denna studie, vilket kan tyda på att enkäterna på något 

vis var svåra att fylla i, dock genomfördes många pilotstudier för att motverkar detta. Det 

mesta av det interna bortfallet var på grund av att eleverna inte hade fyllt i frågeformuläret för 

ansvarskänsla korrekt. I några av dessa fall hade eleverna svårt att välja ett svarsalternativ 

utan kände att båda svaralternativen stämde in på dem, i andra fall hade de hittat på sitt egna 

svarsalternativ istället för att välja något av de som fanns. Detta gjorde att enkäterna inte 

kunde användas i analysen.  
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Tidigare studier har fått varierande resultat när de undersökt ansvarskänsla, detta kan bero på 

att frågeformulären inte erhåller ett svar som eleverna känner stämmer överrens med hur de 

upplever sin situation. Detta ifrågasätter då den interna validiteten även i denna enkät och bör 

undersökas vidare.   

Igenom analysen hittades några variabler som visade sig vara signifikanta prediktorer till 

betyg, dock fanns en riktningsproblematik vad gäller kausalitet - då det inte gick att veta vad 

som påverkade vad. Denna studie var inte utformad som ett experiment och därigenom fanns 

inte full kontroll över situationen vilket gör att det är omöjligt att veta vilken faktor som 

egentligen bidrog till vad men däremot har den demonstrerat att det finns starka samband 

mellan vissa oberoende variabler och akademisk prestation.  

Undersökningar genomfördes några gånger av enkätinsamlaren men även av lärare utan att 

enkätinsamlaren var närvarande. Detta har både positiva och negativa konsekvenser. Den 

positiva konsekvensen blev att eleverna blev totalt anonyma eftersom enkätinsamlaren inte 

ens visste vilken klass de gick i. Det negativa var att enkätinsamlaren inte kunde kontrollera 

att insamlingen gick till enligt studiens plan.  

Oväntade fynd 

Vid genomgång av resultatet påvisades att inre reglering var en negativ prediktor till betyg 

medan yttre reglering inte hade någon vidare inverkan på utfallsvariabeln. Yttre reglering är 

lokaliserad längre mot den kontrollerade sidan av motivationsspektrumet än vad inre reglering 

är (Deci & Ryan, 2000). Därför är det anmärkningsvärt att yttre reglering inte gav någon 

effekt på utfallsvariabeln.   

Studietid utanför skolan var en signifikant prediktor genom alla steg i den stegvisa 

regressionsanalysen, vilket den var ensam om att vara. Den korrelerade heller inte med någon 

av de andra oberoende variablerna. Detta var ett oväntat fynd på grund av att den inte 

förväntades vara så pass stark i förhållande till de andra variablerna som förväntades ha 

ungefär lika stor inverkan på elevers akademiska framgångar.    

Framtida forskningsfrågor 

Känsla för ansvar är ett område som innehåller många motstridiga resultat och därför bör det 

bedrivas forskning inom detta i en större utsträckning. Enkäter, mätinstrument och dataanalys 

bör även utvärderas för att stärka reliabiliteten samt validiteten. Det borde även genomföras 
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experiment var av kausala slutsatser kan dras angående sambandet mellan ansvarskänsla och 

self-efficacy. Denna studie fann inget samband mellan negativ ansvarskänsla och akademiska 

prestationer, analysen fann utöver det inga korrelationer mellan negativ ansvarskänsla och 

någon av de andra variablerna. Med detta i åtanke bör även forskningen riktas för att finna hur 

negativ ansvarskänsla påverkar akademisk prestation.  

Ytterligare studier bör också genomföras för att undersöka validiteten inom frågeformuläret 

för motivation för att se om den interna validiteten kan stärkas. 

Studietid utanför skolan gav stor effekt på den beroendevariabeln betyg, däremot gav inte den 

oberoende variabeln närvaro någon effekt. Detta skapar en intressant forskningsfråga som 

skulle kunna lyda; är inlärningen av högre kvalité när elever studerar självständigt utanför 

klassrummet och varför är det i så fall på det viset?  
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkäten  

 

Hej! 

 

Jag heter Rebecka Rundkvist och studerar till ämneslärare på Linnéuniversitetet. Jag 

genomför en studie som granskar några faktorer som kan vara relaterade till akademisk 

framgång. Jag ber dig därför att svara på denna enkät som handlar om olika faktorer som kan 

påverka detta.  

 

Att delta i denna studie är helt frivilligt, du kan alltså när som helst och utan att ange orsak 

avbryta din medverkan. Dina svar är och kommer att förbli helt anonyma och enkäten 

kommer endast användas för denna studie. 

 

Om du undrar något beträffande enkäten, studien, är intresserad av resultatet eller vill komma 

i kontakt med mig gör du det på: 

 

xxxxxxx@student.lnu.se 

0706-xxxxxx 

 

Tack för din medverkan i studien!  

  

  

mailto:xxxxxxx@student.lnu.se
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Del 1. 

Sätt ett kryss i rutan jämte det påstående som stämmer bäst in på dig.  

1. Biologiskt kön:  

     Man      Kvinna 

 

2. Föräldrars/vårdnadshavares utbildningsnivå:  

(kortare högskole-/universitetsutbildning är i detta fall mindre än 3 år, längre högskole-

/universitetsutbildning är 3 år eller mer). 

 

Förälder/vårdnadstagare 1: 

    Ingen utbilning Grundskoleutbildning Gymnasieutbildning  

    Kortare högskole-/universitetsutbildning  Längre högskole-/universitetsutbildning 

Förälder/vårdnadstagare 2:  

    Ingen utbilning Grundskoleutbildning Gymnasieutbildning  

    Kortare högskole-/universitetsutbildning Längre högskole-/universitetsutbildning 

 

Ringa in det svarsalternativ som passar bäst. 

3. Hur många procent är du i genomsnitt närvarande på dina lektioner? 

(obs! all frånvaro, även sjukfrånvaro räknas som icke närvarande)  

    1% - 20%              21% - 40%    41%-60%             61%-80%  81%-100% 

 

4. Uppskatt ditt medelbetyg:  

 

F E  D  C  B A 

 

5. Hur många timmar i veckan studerar du utöver lektionstid? 

(Svara helst i hel och halvtimmar.) 

Svar:_____________________________________________ 

 

6. Hur gammal är du? Svar:___________________________ 

 

Del 2.  

Ringa in det påstående som stämmer in bäst på dig på varje fråga. 

 

1. Om en lärare ger dig mer utmanande och spännande uppgifter beror det troligtvis på: 

a) att hen gillar dig, eller 

b) allt hårt arbete du åstadkommit? 

 

2. När du läser en berättelse och glömmer bort stora delar av den beror det oftast på att: 

a) den är dåligt skriven, eller 

b) du inte var intresserad av berättelsen? 
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3. Anta att dina föräldrar säger att du har varit duktig i skolan. Det beror troligtvis på att: 

a) ditt skolarbete har varit bra, eller 

b) de är på bra humör? 

 

4. Anta att du har gjort bättre ifrån dig än vanligtvis inom ett ämne. Detta är nog på 

grund av att: 

a) du ansträngt dig mer, eller 

b) någon har hjälpt dig? 

 

5. När du förlorar i kortspel eller liknande, är det ofta för att: 

a) den andre spelaren är bra på det spelet, eller 

b) för att du inte spelade bra? 

 

6. Anta att en person inte tycker att du är särskilt smart: 

a) kan du ändra hens uppfattning om du antränger dig, eller 

b) finns det några människor som kommer tro att du inte är smart oavsett vad du gör? 

 

7. Om du löser en tankenöt snabbt, beror det på att: 

a) att den var enkel, eller 

b) du var noggrann?  

 

8. Om någon kallar dig dum, beror det troligtvis på att: 

a) de var arga på dig, eller 

b) det du gjorde inte var så klokt? 

 

9. Anta att du studerar för att bli en lärare, forskare eller doktor och du misslyckas. Tror 

du att det beror på att: 

a) du inte arbetade hårt nog, eller 

b) du behövde lite hjälp men ingen ville hjälpa dig? 

 

10. När du lär dig något i skolan väldigt snabbt beror det på att: 

a) du var mycket uppmärksam, eller 

b) läraren förklarade tydligt? 

 

11. Om en lärare säger att du har gjort ett bra arbete beror det troligtvis på att: 

a) Det är någonting som läraren säger för att uppmuntra elever, eller 

b) du har gjort ett bra jobb? 

 

12. När du tycker att räkne- eller matematikproblem är svåra beror det nog på att: 

a) du inte pluggade tillräckligt mycket innan du försökte lösa det, eller 

b) läraren gav dig ett problem som var för svårt?  
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13. Om du glömmer något som ni pratat om i klassen beror det oftast på att: 

a) läraren förklarade dåligt, eller 

b) du inte ansträngde dig tillräckligt för att komma ihåg?  

 

14. Anta att du inte var säker på en fråga som din lärare ställde till dig men du svarade på 

den och fick rätt. Beror det troligtvis på att: 

a) din lärare inte var särskilt specifik i frågan, eller 

b) du gav det bästa svaret du kunde komma på? 

 

15. När du läser en berättelse och kommer ihåg majoriteten av den beror det oftast på att: 

a) du var intresserad av berättelsen, eller 

b) berättelsen var välskriven? 

 

16. Om dina föräldrar påstår att du beter dig löjligt eller inte tänker klart, beror det 

troligtvis på:  

a) någonting du gjort, eller 

b) att de är tjuriga?  

 

17. När det går dåligt för dig på ett prov i skolan beror det på att: 

a) provet var extra svårt, eller 

b) du inte pluggade nog? 

 

18. Om människor i allmänhet tror att du är smart beror det på att: 

a) de gillar dig, eller 

b) du oftast beter dig smart?  

 

19. Om en lärare inte godkänner dig skulle det troligen bero på att: 

a) hen var ute efter dig, eller 

b) ditt skolarbete inte var tillräckligt bra? 

 

20. Anta att du inte gör så bra ifrån dig som du brukar inom ett ämne. Skulle detta 

troligtvis ske på grund av att: 

a) du inte var så noggrann som du brukar, eller 

b) någon/något störde dig och hindrade dig från att plugga? 

 

21. Om en tjej eller kille kallar dig smart beror det troligtvis på att: 

a) du kommer på en bra idé, eller 

b) hen gillar dig? 

 

22. Anta att du blev en berömd lärare, forskare eller doktor. Tror du att detta skulle bero 

på att: 

a) andra människor hjälpte dig när du behövde hjälp, eller 

b) du jobbade riktigt hårt? 
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23. Anta att dina föräldrar påstår att du gör dåligt ifrån dig i skolan. Detta sker troligtvis 

på grund av att: 

a) ditt skolarbete inte är särskilt bra, eller 

b) de är tjuriga? 

 

24. Anta att du visar hur man spelar ett spel för en vän och din vän har svårt att förstå 

spelet. Beror detta troligtvis på att: 

a) hen inte hade kapacitet nog att förstå, eller 

b) du inte kunde förklara tillräckligt bra? 

 

25. När du tycker att det är enkelt att göra ett räkne- eller matematikproblem i skolan 

beror det oftast på att: 

a) läraren har gett dig ett enkelt problem, eller 

b) du har läst på mycket innan du försökte lösa det? 

 

26. När du minns något som du har hört i klassrummet beror det ofta på att: 

a) du ansträngde dig för att komma ihåg det, eller 

b) läraren förklarade det bra? 

 

27. Om du inte kan lösa en tankenöt beror det troligtvis på att: 

a) du inte är särskilt bra på att lösa tankenötter, eller 

b) instruktionerna inte var tydliga nog? 

 

28. Om dina föräldrar säger att du är smart beror det på att: 

a) de är på bra humör, eller 

b) du har gjort något bra? 

 

29. Anta att du förklarar för din vän hur man spelar ett spel och din vän förstår spelet 

snabbt. Beror detta på att:  

a) du förklarade väl, eller 

b) hen var kapabel till att förstå? 

 

30. Anta att du inte är säker på svaret till en fråga som din lärare ställer och svaret du ger 

är fel. Beror detta på att: 

a) din lärare var mer specifik än vanligt, eller 

b) du svarade utan att tänka efter?   
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Del 3. 

Varför går du i gymnasiet? 

Ta ställning till var och en av nedanstående påstående till frågan ”Varför går du i gymnasiet?” 

genom att ringa in någon av siffrorna 1 – 7, där: 1 = stämmer inte alls, 4 = ingen åsikt och 7 = 

stämmer helt.  

 

1. Med enbart en grundskoleutbildning skulle jag inte 1    2    3    4    5    6    7 

kunna få ett jobb som betalar bra. 

 

2. För att jag upplever välbehag och tillfredsställelse när jag lär  1    2    3    4    5    6    7 

mig nya saker. 

 

3. För att jag tror att det kommer förbereda mig inför min  1    2    3    4    5    6    7 

kommande karriär. 

 

4. På grund av de intensiva känslor jag upplever när jag 1    2    3    4    5    6    7 

 berättar och förklarar mina egna idéer till andra. 

 

5. Ärligt talat vet jag inte, det känns som ett slöseri med tid. 1    2    3    4    5    6    7 

 

6. På grund av tillfredsställelsen jag känner när jag överträffar  1    2    3    4    5    6    7 

mig själv i mina studier. 

 

7. För att bevisa för mig själv att jag är kapabel att klara av 1    2    3    4    5    6    7 

gymnasiet. 

 

8. För att senare i livet kunna få ett jobb med mer status. 1    2    3    4    5    6    7 

 

9. På grund av tillfredsställelsen jag får när jag upptäcker nya  1    2    3    4    5    6    7 

saker som jag inte kunnat innan. 

 

10. För att jag så småningom ska kunna gå in på  1    2    3    4    5    6    7 

arbetsmarknaden inom ett område som jag gillar. 

 

11. På grund av nöjet jag upplever när jag läser böcker av  1    2    3    4    5    6    7 

intressanta författare. 

 

12. Jag hade en bra anledning från början men nu funderar  1    2    3    4    5    6    7 

jag på om jag ska fortsätta eller inte. 

 

13. På grund av välbehaget jag känner när jag överträffar  1    2    3    4    5    6    7 

mig själv inom mina personliga bedrifter. 

 

14. För att när jag klarar av gymnasiet känner jag mig 1    2    3    4    5    6    7 

betydelsefull. 

 

15. För att jag vill ha ett bättre liv. 1    2    3    4    5    6    7 
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16. På grund av nöjet jag upplever när jag breddar  1    2    3    4    5    6    7 

mina kunskaper inom ämnen som jag tycker om. 

 

17. För att detta kommer hjälpa mig göra ett bättre beslut  1    2    3    4    5    6    7 

gällande min framtida karriär. 

 

18. På grund av välbehaget jag upplever när jag känner mig  1    2    3    4    5    6    7 

totalt uppslukad av vad vissa författare har skrivit. 

 

19. Jag vet faktiskt inte varför jag går i gymnasiet, jag kunde  1    2    3    4    5    6    7 

inte bry mig mindre. 

 

20. På grund av tillfredsställelsen jag känner när jag håller på  1    2    3    4    5    6    7 

att lösa en mycket svår akademisk aktivitet. 

 

21. För att visa 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. 1    2    3    4    5    6    7 

 

23. Eftersom mina studier tillåter mig att fortsätta lära mig om  1    2    3    4    5    6    7 

saker som intresserar mig. 

 

24. Eftersom jag tror att några få år till av utbildning kan höja  1    2    3    4    5    6    7 

min kompetens som anställd. 

 

25. På grund av den euforiska känslan jag får när jag läser om  1    2    3    4    5    6    7 

olika intressanta ämnen. 

 

26. Jag vet inte, jag förstår inte vad jag gör i skolan. 1    2    3    4    5    6    7 

 

27. För att gymnasiet tillåter mig att uppleva personlig  1    2    3    4    5    6    7 

tillfredställelse när jag strävar mot högsta betyg. 

 

28. För att jag vill visa för mig själv att jag kan lyckas  1    2    3    4    5    6    7 

inom mina studier. 
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Bilaga 2. Brev till lärare 

Hej! 

 

Jag heter Rebecka Rundkvist och studerar till ämneslärare vid Linnéuniversitetet. Den 

datainsamling som ni kommer att genomföra idag är till min C-uppsats. Jag genomför en 

studie som granskar några faktorer som kan vara relaterade till akademisk framgång. Genom 

pilotstudien uppskattas ifyllning av en enkät att ta max 15 – 20 minuter. Det är viktigt att 

eleverna svara på alla frågor i enkäten på grund av att med ofullständiga svar eller missade 

frågor kan jag inte använda det insamlade materialet. Om ni har frågor gällande enkäten eller 

uppsatsen går det bra att kontakta mig. Kontaktuppgifter finner ni nedan.  

 

Mvh Rebecka Rundkvist  

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

xxxxxxx@student.lnu.se 

0706-xxxxxx 

 

mailto:xxxxxxx@student.lnu.se

