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Sammanfattning 
 
Studien syftade till att undersöka om det fanns någon skillnad i akademisk motivation mellan 
män och kvinnor. En enkätundersökning gjordes vid Luleå Tekniska Universitet i form av det 
validerade mätinstrumentet akademiska motivationsskalan (AMS). Med hjälp av 
mätinstrumentet gick det att identifiera sju olika dimensionerna av akademisk motivation för 
respektive kön. Beräkningarna mättes och förklarades sedan med hjälp av SPSS. Av de 61 
respondenter visade resultatet att den akademiska motivationen inte skiljde sig signifikant 
mellan män och kvinnor men att det fanns tendenser i resultatet som visade på skillnader 
mellan män och kvinnor i medelvärdet för de olika dimensionerna i akademisk motivation. 
Det visade sig att det skiljde sig mellan män och kvinnor i vilken typ av motivation som 
påverkade den totala motivationen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Abstract 

 
The study aimed to investigate whether there was any difference in academic motivation 
between men and women. A survey was conducted at Luleå University of Technology in the 
form of the validated measuring instrument academic motivation scale (AMS). Using the 
measuring instrument, it was possible to identify seven different dimensions of academic 
motivation for each gender. The calculations were measured and then explained using SPSS. 
Out of the 61 respondents, the results showed that academic motivation did not differ 
significantly between men and women but that there were trends in the result that showed 
differences between men and women in the mean of the different dimensions of academic 
motivation. It turned out that there was a difference between men and women in what type of 
motivation affected the overall motivation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inledning 
 
I en studie gjord av Mats Björnsson (2005) skolprestation tas skillnader upp mellan kön och 
hur trenden varit till männens fördel men att den under senare tid förändrats. Det blir tydligt i 
artikeln att männen genom tidiga år haft ett försprång inom den akademiska framgången men 
att detta på senare tid har ändrat riktning där kvinnor har gått om männen i skolämnen som 
tidigare varit mansdominerade. Enligt skolverket visade statistik på att kvinnor och män 
presterar olika på högskolan där betygsnivån numera är högre för kvinnor. Statistik tagen från 
statiska centralbyrån visar att kvinnor 2017 i en högre utsträckning sökte till eftergymnasiala 
utbildningar längre än tre år, hela 50% fler kvinnor än män (Statistiska centralbyrån, 2019). 
Hakan och Münire (2014) menar att en av de viktigaste psykologiska aspekterna inom 
kategorin utbildning är den om motivation. Motivation handlar om energi, riktning, 
uthållighet och vad det är som kan tänkas påverka alla aspekter av aktivering och avsikt. 
Studien av motivation börjar med att ställa sig frågan om varför ett visst beteende finns (Deci 
& Ryan, 1985). 
 
Hwang (2012) förklarar att motivationspsykologin har till syfte att studera vad det är som får 
människor att känna, fatta beslut och handla. En människa styrs till stor del av de biologiska 
behoven såsom, mat, dryck, sömn och sex, med andra ord faktorer som motiverar oss till att 
agera. Men motivationen är starkt sammankopplad med våra starka känslor, emotioner, som i 
hög grad även påverkar oss i våra livsval. Fortsättningsvis menar Hwang att 
motivationspsykologi handlar om faktorer som sätter igång och styr beteendet. Motivation 
som begrepp härstammar från latinets movere, vilket står för; orsaka rörelse, och betecknar en 
både medveten och omedveten benägenhet hos personer att bete sig på ett visst sätt. Vårt 
uppvisade beteende har en riktning och ett mål. Motivationspsykologer intresserar sig för att 
förstå hur våra målstyrda handlingar startar, riktas och därefter fortsätter tills det önskvärda är 
uppnått. 
De grundläggande behoven för vad en människa kräver för att fungerar är komplexa och 
avspeglar ett avancerat samspel mellan arv och miljö (ibid). 
 
Det finns en rad olika motivationsteorier, särskilt med tillämpningar inom 
utbildningsområdet. För att bara nämna få finns den intrinsikala och extrinsikala 
motivationsteorin, självbestämmande teorin, ARCS- modellen, social kognitiv och förväntade 
teorin. Dessa teorier kan på egen hand bidra till resultat i lärandeprocessen utan att vara 
beroende av några andra teorier inom utbildningsdomänet (Gopalan V, Abu Bakar JA, 
Zulkifli AN, Alwi A, Che Mat, 2017). 
 
 
Inom motivationspsykologi finner man en rad olika motivationsteorier som driver både 
människor och djur till handling, Motivationen är starkt kopplad till en arts överlevnad och är 
ett måste för att arter skall kunna fortsätta leva och fortplanta sig (Hwang, 2012). 



 

 
 
I en studie av Coskun & Tasgin (2018) förklaras en specifik dimension av motivation 
nämligen den akademiska motivationen. Akademisk motivation är en grundläggande faktor 
för framgång och akademisk prestation (Green et al., 2006; Linnebrink & Pintrich, 2002). 
Den akademiska motivationen är viktig eftersom att den positivt kan påverka studenters 
inställning till akademiska uppgifter, hur de spenderar sin tid, energiutnyttjande och deras 
ansträngning till att slutföra akademiska uppgifter (VanZile-Tamsen & Livingston, 1999).  
 
Boduszek, Debowska &,- Pirmohamed (2017) menar att motivationen mellan könen i termer 
av det förutsägbara värdet av inneboende och extrinsikalt motiverande attribut har visats olika 
inom litteraturen. Till exempel, Cortright et al (2013) visade att den inneboende motivationen 
är relaterad till betydligt högre nivåer av akademisk prestation för män men inte för kvinnliga 
studenter. Medan i en studie gjord av Vecchione et al (2014) visade de att värdet för den 
inneboende motivationen för kvinnor var starkare än för män medan de externa 
motivationerna var starkare för män. Med hänvisning till detta är det en fråga som inte har ett 
förutsägbart svar utan motivationen kan komma att variera mellan fallen.  
 
 
 
Självbestämmandeteorin 

Deci och Ryan (1985) lanserade en studie om Self-Determination Theory, som identifierar 
två typer av motivation. Dessa två motivationstyper är de som driver oss till att nå vår 
målsättning och som får oss att agera och ta till handling (Deci & Ryan, 2000). Intrinsikala 
och extrinsikala är typer av motivation som har i stor utsträckning blivit studerade och,- 
denna distinktion som inneburit att det har uppmärksammats i både utveckling och 
utbildningssyfte. Deci och Ryan menar med att vara motiverad innebär att man är uppmanad 
till att göra något. En person som inte känner någon form av drivkraft eller inspiration till 
handling karaktäriseras som en omotiverad person. En person som besitter mycket energi och 
aktivt arbetar mot ett mål anses som en motiverad person. Deci och Ryan fortsätter förklara 
att nästintill alla som arbetar eller på något sätt samverkar med andra människor är beroende 
av just motivation. Frågan ställs om hur mycket motivation andra eller en själv behöver för en 
uppgift, där alla typer av uppgifter står inför den permanenta bedömningen av att främja mer 
eller mindre motivation. (Deci & Ryan, 2000).  
 
Deci och Ryan (2000) menar att det finns en distinktion mellan intrinsikal motivation och 
extrinsikal motivation. Den mest grundläggande distinktionen är att den intrinsikala 
motivationen hänvisar till att du gör något som innerligt är av intresse eller att du gör det för 
nöjets skull. Den extrinsikala motivationen är den motivation som leder till att individen gör 
något för att det leder till en separat slutsats. De flesta som arbetar eller interagerar med andra 
handlar därmed om motivation och står inför frågan om hur mycket motivation de andra eller 



 

en själv har för en uppgift, och alla typer av utövande står inför den permanenta uppgiften att 
främja mer mot mindre motivation hos dem runt dem. 
Deci och Ryan menar på att en kort reflektion av begreppet motivation inte är ett enhetligt 
fenomen. Människor har inte bara en olika mängd av motivation utan har till och med olika 
slags motivation. Deci och Ryan framhåller att typen av motivation nödvändigtvis inte bara 
behöver variera på olika nivåer, till exempel att den varierar i styrka, utan kan även variera i 
orienteringen av motivation, det vill säga att den kan variera i olika typer av motivation. 
Orienteringen av motivation innebär att den underliggande attityden och målet i sig ger 
handlingskraft och därav förtydligar varför det finns ett handlingsmönster. Ett exempel på 
detta är en student som är högt motiverad till att göra sina hemläxor av ren nyfikenhet och 
intresse. Detta för att denne vill ha bekräftelse från läraren eller sina föräldrar. En student kan 
vara motiverad till att lära sig nya saker för att hen förstår sin potentiella utvinning eller värde 
av att lära sig eller att inlärningen medför ett bra betyg vilket i sin tur kan leda till bättre 
möjligheter i framtiden (Deci & Ryan, 2000).  
 
Deci och Ryan (2000) förklarar att över tre år av forskning har visat att kvalitén av erfarenhet 
och prestationer kan variera mycket beroende på om en person uppträder med intrinsikala 
eller extrinsikala syften. Eftersom den intrinsikala motivationen resulterar i en högre kvalité 
av inlärning och kreativitet, är det viktigt att faktorerna som ligger till grund för beteendet 
förtydligas. 
Intrinsikal motivation har visats vara ett viktigt fenomen för utbildare, en naturlig källa för 
lärande och prestation som på ett systematiskt sätt kan härledas till föräldrars och lärares 
praxis. Self-determination Theory har föreslagit att det finns en variation av den extrinsikala 
motivationen, där vissa motivationsdimensioner representerar försämringar  av motivation 
medan andra aktivt förstärker handlingskraften. 
Studenter kan utföra extrinsikalt motiverade handlingar med vrede, motstånd och ointresse 
eller handlingar med en attityd  byggd på välvilja som reflekterar deras inre acceptans och där 
man istället ser uppgiften som nyttoinriktad och av värde.  
Som tidigare nämnt, när den klassiska handlingen görs genom extrinsikal motivation där en 
person motvilligt genomför en uppgift kan det extrinsikala syftet komma att accepteras som 
ett syfte man själv har accepterat. 
Deci och Ryan menar att det är viktigt för utbildare att förstå de olika typerna av extrinsikal 
motivation och vad det är som stimulerar dem. Det är därför viktigt att utbildare inte allt för 
mycket förlitar sig på den intrinsikala motivationen och att den skall ligga till grund för all 
inlärning utan att även ta den extrinsikala motivationen i beaktande. Detta för att många av de 
uppgifter som tilldelas eleverna inte alltid genomförs med ett stort intresse eller entusiasm är 
det därför viktigt att aktivt främja och skapa viljestyrka genom extrinsikala tillvägagångssätt 
(Deci & Ryan, 2000).  
 



 

Intrinsikal motivation 

Istället för att genomföra något med syfte att uppnå något separat är den intrinsikala 
motivationen definierad som den inre tillfredsställelsen man upplever när man utför någon 
form av aktivitet (Deci & Ryan, 2000). Fenomenet intrinsikal motivation upptäcktes först när 
White (1959) genomförde experiment på djur. Det visade sig att många djur engagerade sig 
utforskande-, lekfulls,- och nyfikenhetsdrivna beteenden även i avsaknad av förstärkning eller 
belöning (White, 1959). 
Trots att sådana spontana beteenden har adaptiva fördelar för djuret verkar handlingarna inte 
utföras av några instrumentella skäl utan görs snarare för de positiva erfarenheterna som är 
förknippade med att utöva och utöka sina förmågor (Deci & Ryan, 2000).  
 
Enligt Locke och Schattke (2018) är den intrinsikala motivationen en handling som görs av 
ren vilja eller att man faktiskt uppskattar det man gör, av ren glädje. Personer kan föredra 
olika aspekter av aktivitet vid olika tidpunkter där även uppskattningen av genomförandet 
kan variera över tid. Målet i den intrinsikala motivationen är som tidigare nämnt att 
handlingar görs av nöje och njutning. I vissa fall leder handlandet till att man känner sig 
duktig, avslappnad, lycklig, hävdad eller glad. Om handlingarna däremot har en ytterligare 
mening som inte enbart befästs i uppskattningen av att göra dem tillskrivs en mera extrinsikal 
motivation. 
Locke och Schattke antar att det finns en problematik i antagandet att enbart se till att den 
intrinsikala motivationen bidrar till en högre nivå av färdighet. Ren och skär intrinsikal 
motivation går ut på att man gör saker för uppskattningens skull och att utveckling av 
färdighet inte är av lika stor vikt. En person som spelar tennis med sina vänner för 
underhållningens skull där alla potentiellt sett har förbättringsområden känner sig inte 
manade att ta till professionell assistans. Då personerna finner det roligt att spela förbättras de 
med tidens gång men eftersom just syftet med tennisspelandet enbart är att ha roligt nås inte 
heller en högre nivå av färdighet utan sträcker sig enbart till viss nivå. Istället behövs en 
annan typ av motivation för att nå högre nivåer av prestation, målorienterad målmotivation. 
Med andra ord kan båda typerna av motivation komma att interagera (Locke & Schattke, 
2018). 
 
Beträffande den intrinsikala motivationen menar Stover et al., (2012) att det finns 
underkategorier. I modellen nedan återfinns följden för uppdelningen av intrinsikala motiv. 
Inre motiverande orientering mot kunskap (IMk), orientering mot förverkligande (IMa) och 
stimulerande erfarenhet (IMse). 
IMk hänvisar till att en uppgift görs för nöjet av att lära sig. IMk innebär att personer vill 
känna sig kompetenta och skapa unika och kreativa prestationer (Stover et al., 2012; Deci, 
1975). IMa, tillfredsställelse uppstår när man uppnår nya saker eller att man överträffar sin 
egen förmåga. IMse är när motivation involverar aktiviteter som skapar trygga, intellektuella 
eller känslomässiga värden (Stover et al., 2012). 
 



 

 
Extrinsikal motivation 

Fastän den intrinsikala motivationen är en viktig del av motivation som samlingsbegrepp är 
de flesta handlingar människor gör inte direkt intrinsikalt motiverade. Detta framkommer i 
synnerhet efter den tidiga ungdomen, där möjligheten att vara intrinsikalt motiverad alltmer 
blir begränsad av sociala krav och roller som kräver att enskilda personer börjar ta ansvar för 
icke intrinsikala, ointressanta uppgifter. Deci och Ryan menar att i skolan verkar den 
intrinsikala motivationen avta i förhållande till när man avancerar i årskurserna. Den 
extrinsikala motivationen är en konstruktion som avser handlingar som genomförs med syfte 
att uppnå ett specifikt resultat (Deci & Ryan, 2000). 
 
I motsats till vissa perspektiv ses emellertid extrinsikalt motiverat beteende ibland som 
oavsiktligt icke autonomt, self-determination theory föreslår att den extrinsikala motivationen 
kan variera i en rad olika nivåer som anses som autonoma (Deci & Ryan, 2000).  
Deci och Ryan illustrerar med två exempel. Det första innebär en student som gör sina 
hemläxor av rädsla för sina föräldrars sanktioner om studenten inte skulle göra läxorna. Detta 
ses som en extrinsikal motivation eftersom studenten gör läxorna i förhoppning om att nå ett 
separat resultat, nämligen att slippa föräldrarnas sanktioner. Det andra exemplet är en student 
som också gör sina läxor men med syfte att det skall överensstämma med dennes personliga 
uppfattning av vad som är i linje med dennes karriärval. Detta anses också som en extrinsikal 
motivation eftersom studenten gör det för ett instrumentellt värde istället för att hon finner det 
intressant.  
Båda hänseenden är exempel på instrumentalitet, varav det sistnämnda fallet medför ett 
personligt stöd och känsla av val, medan det förstnämnda innebär endast överensstämmelse 
med en extern kontroll. 
Båda exemplen hör till avsiktligt beteende, men de två typerna av extrinsikal motivation 
varierar i graden av autonomi. 
 
Eftersom många utbildningsprogram i skolorna inte är utformade utifrån de intrinsikala 
behoven är en central fråga i ämnet hur man skall gå tillväga i hur man motiverar elever. 
Målet är att de skall uppleva ett värde och att aktiviteterna känns självreglerande utan att 
eleven upplever externa påtryckningar med förutsättning att de görs på eget initiativ (Deci & 
Ryan, 2000). 
Stover et al., (2012) säger att i den extrinsikala motivationen (EM), vilken återfinns nedan i 
mitten av modellen, är målet att konstruera den främsta drivkraften av handling. Denna är 
uppdelad i fyra kategorier. Dessa kategorier är extern reglering (Emer), extrinsikal motivation 
inre reglering (EMintr), extrinsikal motivation inre identifiering (Emidr)  och integrerad 
reglering. I den gruppen (Emer) är handlingen förstärkt av att få en belöning eller att slippa en 
bestraffning. I extrinsikal motivation inre identifiering, är handlingen utförd för att det skall 
gynna sin egen självkänsla eller att undvika att uppleva oro eller skuld för att man inte utför 
en handling. I den extrinsikala motivationen för inre identifiering använder individerna 



 

aktiviteter såsom sociala värden som återfinns inom studierna. Den sista underkategorin, 
integrerad reglering hänvisar till att eftersträva behov och värden som är grundade i social 
kontext, till exempel att man studerar för att få ett vidgat perspektiv. 
 
 
. 
 
 

 
Figur 1. Akademisk motivationsskala. Modellen omfattar sju underkategorier av motivation. 
Från vänster; A = Amotiv. EMer = Extrinsikal motivation extern reglering. EMintr = 
Extrinsikal motivation inre reglering. EMidr = Extrinsikal motivation inre identifiering. IMk 
= Intrinsikal motivation mot kunskap. IMa = Intrinsikal motivation för prestation. IMse = 
Intrinsikal motivation mot stimulerande erfarenhet (Stover, Iglesia, Boubeta, & Liporace, 
2012). 

 
 
 
Amotivation 

I Figur. 1 visas amotivation längst ut till vänster, “no regulation”, (A). Amotivation hänvisar 
till ett tillstånd där en person inte har några incitament till handling. När en persons beteende 
klassificeras som amotiverad saknas syfte och en vilja att agera. Amotivation resulterar i att 
inte värdesätta en aktivitet, inte känner sig kompetent nog att eller att man inte tror att den 
kommer att leda någon vart (Deci & Ryan, 2000). 
I en studie av Baker (2004) visades det att personer som har höga värden av amotivation har 
beteenden som inte är självreglerande och oavsiktliga.  
Baker menar på att dessa beteenden kan grunda sig i att man inte har en känsla av att man kan 
klara av en uppgift, inte förväntar sig att en uppgift skall leda någonstans Seligman (1975) 
eller att man helt enkelt inte värdesätter en uppgift (Ryan, 1975). 
Med en inställning till att uppgifter är utan syfte och förväntningar kommer individen 
antagligen att på lång sikt uppleva en känsla av inkompetens och okontrollerbarhet Baker 
(2004).  



 

I studien visade även resultatet att amotiverade personer var associerade med ett antal 
negativa påföljder: dålig psykosocial anpassning till universitetslivet, höga nivåer av stress 
och ett allmänt dåligt välmående. 
 
 
Academic motivation scale 

Vallerand et al. (1992)  lanserade ett mätinstrument som avser att med utgångspunkt i Deci 
och Ryan studie från (1985), om olika dimensioner av motivation, mäta akademisk 
motivation. Mätinstrumentet översattes från franskans Echelle de Motivation en Education 
(EME) till engelska, Academic motivation scale, AMS. 
En av de viktigare aspekterna inom psykologin har varit motivation i avseendet utbildning 
(Vallerand et al., 1992). Omfattande forskning har visat att motivation är förknippat med en 
rad olika utfall såsom nyfikenhet, uthållighet, inlärning och prestation (Deci & Ryan, 1985). 
I ljuset av dessa viktiga faktorer för utbildning skapas en förståelse för intresset i forskningen 
som avser motivation inom utbildning (Vallerand., et al. 1992). 
 
 
Motivation och kön 

I en studie gjord av Petty (2014) visades det att endast intrinsikal motivation inte alltid är den 
viktigaste formen av motivation för att nå högre prestation. Däremot tyder det på att det leder 
till bra riktlinjer för individer, möjligheten att distinktivt uttrycka dem själva och att de ger en 
känsla av prestation och värde (Wendover, 1995). Daniels och Araposatathis (2005) visade 
att inte alla collegestudenter har samma nivåer av intrinsikal motivation eller färdigheterna att 
hantera de hinder som de möts av. Det visade sig också att det finns ett samband mellan 
intrinsikal motivation och akademiska meriter (Daniels et al., 2005). 
 
D'Lima, Winsler och Kitsantas (2014) visade på att studier av manliga och kvinnliga 
motivationen som resulterat i en kluven bild. Green och Foster (1986) fann att kvinnor 
tenderar att drivas mer än män av den intrinsikala motivationen i frågan om nyfikenhet i 
klassrummet. En annan studie gjord av Boggiano et al. (1991) visade resultatet att kvinnor 
var mer extrinsikalt motiverade, i synnerhet motiverade av vuxna mäns godkännande.  
 
I en studie av Cavallo, Potter och Rozman (2004) visade det sig att männen rapporterade en 
högre hängivenhet än kvinnor i att arbeta mot att nå sina prestationsmål. Det visade sig även 
att kvinnornas målorientering för högre meriterande studier, masterprogram, minskat över en 
termin medan männens ökade (Cavallo et., 2004). 



 

Problematisering 

Eftersom motivationen som tidigare nämnts är en avgörande faktor för att utföra en handling 
är det därför av intresse att applicera detta mätinstrument och göra en mätning på män och 
kvinnor som studerar vid Luleå Tekniska Universitet. Detta för att undersöka om det finns 
eventuella skillnader mellan könen i akademisk motivation.  
Mats Björnsson (2005) menar att kvinnor presterar bättre redan från förskolan och att det 
även är fler kvinnor som senare söker eftergymnasiala utbildningar än män. Intresset är därför 
att undersöka om det föreligger olika motivation för respektive kön och även att förtydliga 
vilken typ av motivation som är mer förekommande för respektive kön. Detta i koppling till 
D'Lima, Winsler och Kitsantas (2014) studie där kön visades inte ha en typisk motivation 
utan att den kan variera mellan individer oberoende kön. 
  
Forskningsfrågor 

- Finns det en skillnad mellan män och kvinnor i den akademiska motivationen? 
  

- Vilken typ av motivation dominerar hos respektive kön? 

 
Metod 

 
Respondenter 

Studien genomfördes i Sverige där data samlats in via e-mail och Facebookgrupper från 
personer som studerade programval vid Luleå tekniska universitet. Av 61 insamlade 
enkäterna var det 77% (47) kvinnor och 23% (14) män som besvarade enkäten. 
Respondenterna var födda mellan år 1974-1999 med ett medelvärde på 1991.  
 
 
Procedur 

Enkäten utformades med hjälp av Google forms, ett gratisverktyg som finns tillgängligt via 
registrering av Google-konto. Enkäten skickades via mail till de elever som studerar 
psykologi och sociologi vid Luleå Tekniska Universitet. Samtliga deltagares svar erhölls 
anonymt trots vetskap om namn genom mailadresser.  
 
 
 



 

Instrument 

För insamling av data har en kvantitativ metod använts där frågor utformades med hjälp av 
ett elektroniskt enkätformulär. Med grund i forskningsfrågan för studien användes ett redan 
befintligt och validerat mätinstrument för mätning av akademisk motivation. Mätinstrumentet 
är inom ämnet motivationspsykologi i kategorin självbestämmandeteori och lanserades av 
Vallerand., et al. (1992, 1993). Mätinstrumentet kallas för akademisk motivationsskala, AMS, 
och avser att mäta just studenters akademiska motivation. Instrumentet bestod av 28 stycken 
påståenden som är indelade i tre kategorier, extrinsikal, intrinsikal och amotivation.  
Påståendena var kopplade till hur personen uppfattar akademiska situationer den själv befann 
sig i. Dessa påståenden var sedan indelade i de tidigare nämnt indelade i de sju 
undergrupperna för varje dimension av motivation. Enkäten använde sig av en 7-gradig 
Likert-skala, där 1 utgör “stämmer inte alls” varpå 7  “stämmer helt”.  
 
 
Tabell 1. Frågor tillhörande motivationsdimension. 
 
A EMer EMintr EMidr IMk IMa  IMse 

Fråga 5 Fråga 1 Fråga 7 Fråga 3 Fråga 2 Fråga 6 Fråga 4 

Fråga 12 Fråga 8 Fråga 14 Fråga 10 Fråga 9 Fråga 13 Fråga 11 

Fråga 19 Fråga 15 Fråga 21 Fråga 17 Fråga 16 Fråga 20 Fråga 18 

Fråga 26 Fråga 22 Fråga 28 Fråga 24 Fråga 23 Fråga 27 Fråga 25 

 
Tabellen visar vilka av påståendena som tillhör de olika underkategorierna för motivation. 
Från vänster amotivation, extrinsikal motivation extern reglering, extrinsikal motivation inre 
reglering, extrinsikal motivation inre identifiering, intrinsikal motivation mot kunskap, 
intrinsikal motivation för prestation, intrinsikal motivation mot stimulerande erfarenhet 
(Haslofça & Korkmaz, 2016). 

. 
 
Databearbetning 

Behandlingen av all data konverterades från google forms till excel. Via  excel formateras 
därefter datan så att den är kompatibel i spss. I spss gjordes följande tester: Jämföring av 
medelvärde, oberoende t-test, regressionsanalys och korrelerande bivariat. 
 

Resultat 
 



 

Enligt Tabell 2. går det att se att männens medelvärde är något högre än kvinnornas i 
dimensionen IMse, intrinsikal motivation mot stimulerande erfarenheter. Övrigt i tabellen är 
medelvärdet för respektive dimension någorlunda jämnt fördelade mellan män och kvinnor.  
 
 
Tabell 2. Medelvärde för olika kön. 
 

 Amotiv EMer EMintr EMidr IMk IMa IMse 

Medelvärde 
kvinna 

4.00 15.57 12.09 19.24 16.2 12.41 8.51 

Std. kvinna 2.24 5.7 5.7 5.12 5.06 6.31 5.33 

Medelvärde 
man 

4.57 13.95 10.98 17.82 17.86 11.41 11.66 

Std. man 1.67 5.16 6.03 4.46 5.27 6.00 6.39 
 
Medelvärdet och standardavvikelse för respektive kön i de olika dimensionerna för 
motivation.  
 
Oberoende t-test visade att variabeln kön inte hade något av värdena som var signifikanta 
(,05). Slutsatsen av att värdena inte hamnade inom signifikansgränsen gör att vi inte kan säga 
att skillnaden mellan kvinnor och män i motivation inte har varit av en slump. Närmst 
signifikansgränsen för variabeln kön hamnade den akademiska motivationsdimensionen 
IMse, intrinsikal motivation mot stimulerande erfarenhet, P= (.07). Det gick även att se att 
grupperna EMintr, extrinsikal motivation inre reglering och IMa, intrinsikal motivation mot 
prestation var mest över signifikansgränsen med (.52) respektive (.60). Dessa är de grupper 
som representerade den minsta skillnaden mellan motivationsgrupperna för män och kvinnor.  
Resultatet för denna mätning såg ut enligt följande. 
 
Tabell 3. Oberoende t-test. 
 

 F Sig. t Sig. 
(2-tailed) 

Mean 
differenc
e 

95%  
Lower 

95% 
Upper 

A .22 .64 -.88 .38 -.57 -1.87 .73 

EMer .82 .37 .96 .34 1.63 -1.77 5.03 

EMintr .14 .71 .63 .52 1.10 -2.41 4.62 

EMidr .00 .96 .94 .35 1.42 -1.62 4.45 



 

IMk .59 .45 -1.1 .29 -1.66 -4.77 1.45 

IMa .02 .88 .53 .60 1.00 -2.80 4.81 

IMse .85 .36 -1.9 .07 -3.16 -6.56 .25 

 
Oberoende t-test där kön är den oberoende variabeln och de sju dimensionerna som den 
beroende variabeln.  
 
 
Som tidigare nämnt fanns det alltså en skillnad i medelvärdena för män och kvinnor men 
inget av dessa värden var statistiskt signifikanta enligt oberoende t-test. Detta medför att vi 
inte kunde räkna bort slumpen vilket gör att vi inte med säkerhet kan säga att det fanns en 
skillnad mellan män och kvinnors motivation.  
 
 
 
 
Tabell 4. Samband mellan kön och dimension. 
 

 A EMer EMintr EMidr IMk IMa IMse 

Pearson .11 -.12 -.08 -.12 .14 -.07 .24 

Sig. 
(2-tailed) 

.38 .34 .53 .35 .29 .60 .07 

 
Tabellen visar korrelationen mellan kön och de olika dimensionerna för motivation.  

 
 
 
Tabell 5. Multipelt regressionstest för kvinnor, prediktorernas påverkan på den totala 
motivationen. 
 

Kvinna Standardized 
Coefficients B 

Sig. 

A .12 .00 

EMer .23 .00 

EMintr .17 .00 

EMidr .21 .00 



 

IMk .20 .00 

IMa .25 .00 

IMse .23 .00 

 
 
 
 
Tabell 6. Multipelt regressionstest för män, prediktorernas påverkan på den totala 
motivationen. 
 
 

Man Standardized 
Coefficients B 

Sig. 

A -.00 .00 

EMer .16 .97 

EMintr .09 .02 

EMidr .28 .40 

IMk .13 .01 

IMa .34 .02 

IMse .18 .02 

 
 
Tabell 5. och Tabell 6. visar prediktorernas effektgrad för båda könens totala motivation. 
Eftersom att de flesta värden var inom signifikansgränsen 95% (.05) går det att med minst 
95% säkerhet säga att dessa inte var av någon slump. Enligt den linjära regressionen för de 
värden som var signifikanta var intrinsikal motivation mot prestanda, IMa, den prediktorn 
med högst effekt (.25) medan den amotiva lägst (.12). För män var intrinsikal motivation mot 
prestanda, IMa, den med högst effektgrad (.34) medan den amotiva dimensionen lägst på 
(-.00).  
Prediktorernas effektgrad är summan av hur den beroende variabeln, totala motivationen 
påverkades av den oberoende variabeln, de olika dimensionerna för motivation. Kvinnornas 
tabell mätt i “square R” visade .996 vilket innebar att prediktorerna påverkade den beroende 
variabeln med 99.6%. Tabellen för män visade ett square R på .997, 99.7%.  
 

 



 

Diskussion 
 
Om vi utgår från de erhållna resultatet i t-testet fanns det ingen signifikant skillnad mellan 
män och kvinnor i akademisk motivation.  
Enligt tabellen för medelvärde går det att utläsa att det fanns skillnader mellan grupperna i de 
olika kategorierna för motivation för män och kvinnor. Detta kan tolkas genom att männen, i 
denna studie motiverades i en högre grad  av den intrinsikala motivationen IMse, intrinsikal 
motivation mot stimulerande erfarenhet. IMse är förknippat med aktiviteter som skapar 
trygga, intellektuella eller känslomässiga värden. Kvinnorna motiverades enligt 
medelvärdesberäkningarna av den extrinsikala motivationen EMidr, extrinsikal motivation 
mot inre identifiering. EMidr förklaras när handlingen är utförd för att det skall gynna sin 
egen självkänsla eller att undvika att uppleva oro eller skuld för att man inte utför en 
handling. Individerna använder sig av aktiviteter såsom sociala värden som återfinns inom 
studierna. 
Den multipla regressionsanalysen visade på att det var skillnader mellan män och kvinnor i 
vad som påverkade den totala motivation. Det går därför att säga att det fanns en icke 
signifikant skillnad i motivationen mellan män och kvinnor i denna studie. Huruvida detta är 
generaliserbart går därför att ifrågasätta då ett mer tillförlitligt resultat skulle krävas.  
 
Som tidigare nämnt visade mycket av forskningen inom utbildningsområdet att det inte finns 
ett enhetligt svar för män och kvinnors motivation. Med tanke på att olika studier har fått 
fram olika resultat för män och kvinnor men även att de erhållna resultatet för denna studie 
inte visade signifikans medför det att resulatatet inte gick att generalisera till populationen. 
Pirmohamed (2017) visade med sin studie att forskning inom området har redovisat olika 
resultat. Med hänsyn till detta går det alltså inte att påstå att akademisk motivation är 
beroende av kön. Det går därför att säga att forskningsfrågan om akademisk motivation 
mellan könen alltså inte skiljer sig.  
 
Det gick däremot att se tendenser i vilken typ av motivation som dominerar för män och 
kvinnor. Här svarade båda grupperna likadant, intrinsikal motivation mot stimulerande 
erfarenheter visade sig vara den starkaste motivationstypen. Det gick att se i båda tabeller att 
IMa, intrinsikal motivation mot prestation var den högst förekommande och var även 
statistiskt signifikant.  
 
Summeringsvis motiverades alltså kvinnor mer av den extrinsikala motivationen medan 
männen av den intrinsikala. Som tidigare nämnt menade Mats Björnsson (2005) att kvinnor 
presterar allt bättre än män i skolan. Kopplar man detta resultat till Mats Björnsson studie är 
det alltså distinktionen mellan män och kvinnors motivation som kan vara en avgörande 
faktor till olikheterna i skolprestation mellan könen.  
 
 



 

Metoddiskussion 

Fördelen med detta är att småskaliga forskningsprojekt har en begränsad budget för både tid 
och kostnad. Därför väljer man i kort det som är enkelt, snabbt och billigt (Denscombe, 
2016). 
Studien byggde på en hypotetiskt deduktiv ansats där två hypoteser formulerats, härledning 
av resultatet skedde utifrån dessa angivna hypoteser. För att komma upp i rätt antal 
respondenter valdes programmen sociologi och psykologi. Dessa två program var som 
uppfattat liknande i karaktär då dessa program överlappar varandra i enlighet med 
studieplanen som återfanns för båda programval. Urvalet kom att bli ett bekvämlighetsurval, 
detta urval bygger på vad som är passande för forskaren och vilka objekt som ligger närmast 
till hands att välja (Denscombe, 2016). 
Med hänsyn till den lagstiftning om GDPR, Lag (2018:218) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, behövde insamlingen av mailadresser 
efterfrågas via registratorn på luleå tekniska universitet, registrator@ltu.se. 
En pilotstudie genomfördes på sju deltagare för att kontrollera frågor och att insamling 
fungerade, inga korrigeringar behövdes. Trots det att academic motivation scale är ett 
validerat mätinstrument resulterade översättningen i att en tillförlitlighet inte kunde 
garanteras.  
 
Då mätinstrumentet endast fanns tillgänglig i engelsk version var det på egen hand tvunget att 
översättas. Eftersom en svensk översättning på denna version inte fanns tillgänglig som 
vetenskaplig källa kontrollerades den egna översättning med ett annat svenskt examensarbete 
för att försäkra en korrekt översättning. 
I utförandet av studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2012) etiska riktlinjer. Enligt 
Bryman (2018) är de etiska riktlinjerna samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 
informationskravet, nyttjandekravet.  
Av de drygt 500 utskickade enkäterna var det bara en åttondel som besvarades. Den värsta 
effekten av systematiskt bortfall innebära att risken för skevhet (bias) vid skattning av till 
exempel medelvärden och andra mätningar ökar, skevhet försvårar tolkningen av resultaten 
(Nationella kvalitetsregistret, 2019).  
 
Vidare forskning 

För vidare forskning bör antalet respondenter höjas men även att välja studenter som 
representerar  olika programval för att öka möjligheten till att få ett signifikant resultat. I 
denna studie är det risk för att målgruppen är homogen då de avser liknande utbildning. 
Intressant hade det varit om en studie gjordes mellan två åtskilda programinriktningar där 
man tittar på motivationen mellan könen. Om möjlighet finns är det värt att även göra en 
studie där man jämför skolor i olika stadsdelar, exempelvis storstad i jämförelse med 
småstad.  

mailto:registrator@ltu.se
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