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Sammanfattning
Det första studieåret vid universitet eller högskola har visat sig utgöra en kritisk period för nya studenter och en stor del av alla avhopp sker under den här perioden. Forskning har visat att hög studiemotivation, självtillit och högt akademiskt engagemang hos studenter predicerar goda studieresultat och motverkar avhopp.
I den här rapporten redogör vi för en studie av nyantagna lärarstudenters motiv för studieval, akademiska självtillit, studiemotivation och akademiska engagemang. I rapporten beskrivs även
relationerna mellan dessa variabler och deras koppling till kön och
lärarkategori. Studieavhopp analyseras i relation till kön, lärarkategori och studenternas initiala motiv för att läsa till lärare. En central
teoribildning som forskningsprojektet utgår ifrån är teorin om självbeslutsamhet (”self-determination theory”). Urvalet utgörs av studenter vid Linköpings universitet som avser att studera till grundskol- och gymnasielärare. Data har samlats in med enkäter och bearbetats med deskriptiv och analytisk statistisk.
Av resultaten framgår att studenterna rapporterar att de i
första hand har valt att läsa till lärare till följd av altruistiska och
inre skäl, och att de i högre grad motiveras av autonom motivation
än kontrollerad motivation i sina studier. De blivande lärarna i
grundskolans senare år och gymnasiet (senarelärare) uppvisade en
högre akademisk självtillit än de blivande lärarna i grundskolans
tidigare år (tidigarelärare). För akademiskt engagemang var resultatet det omvända. Medelvärdena för självbeslutsamhet, akademisk
självtillit och akademiskt engagemang i studien är dock inte högre
än att det finns utrymme för att försöka höja dem för kommande
kohorter av lärarstudenter. Andelen avhopp bland lärarstudenterna
som ingår i studien ligger på drygt 40%. Andelen avhopp var större
för senarelärarna än för tidigarelärarna. Resultaten visar också att
altruistiska motiv bakom valet att studera till lärare sammanhänger
med en lägre benägenhet till avhopp via akademiskt engagemang
som medierande variabel. Avslutningsvis diskuteras pedagogiska
implikationer av studien för lärarutbildningen.
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1. Bakgrund och syfte
I likhet med flera andra länder har det i Sverige på senare år diskuterats huruvida läraryrket anses attraktivt eller inte och om lärarutbildningen är en attraktiv utbildning för presumtiva studenter
(Chan, 2006; Kyriacou & Coulthard, 2000; Moran et al., 2001;
SOU1999:63; SOU 2008:109). I en internationell studie framhåller
OECD vikten av att läraryrket ses som ett attraktivt yrkesval. Det
anses betydelsefullt att lärarutbildningar är konkurrenskraftiga
gentemot andra utbildningar och förmår locka till sig duktiga och
motiverade studenter (OECD, 2005). Två problem inom svensk
lärarutbildning har varit den låga andelen manliga sökande och att
många studenter inte slutfört sin utbildning (SOU 1999:63). Betydande avhopp, låg status och svårigheter med att attrahera studenter är tre skäl som har betonats från politiskt håll för att på senare år
ånyo reformera svensk lärarutbildning (SOU 2008:109). Avhoppsproblematik inom lärarutbildningarna berör även Linköpings universitet.
Föreliggande projekt tar sin utgångspunkt i att utbildningskvalitet och framgång uppstår i mötet och samspelet mellan lärarutbildning och lärarstudenter eftersom utbildningsframgång ytterst
är en fråga om kvalitéerna i lärarstudenternas lärande och kunskapstillägnan. Det innebär att det finns ett värde i att undersöka
lärarstudenternas engagemang och motivation för att tillägna sig de
kunskaper som lärarutbildningen omfattar. Med kunskap avser vi
inte enbart fakta utan även andra former av kunskaper som förståelse, färdighet och förtrogenhet (jfr SOU 1992:94), samt praktiknära
såväl som akademiska kunskaper.
Forskning har visat att såväl studiemotivation som akademisk
självtillit spelar en viktig roll för lärande och studieprestationer i
såväl barn- och ungdomsskolan (t.ex. Bouffard, Boileau & Vezeau,
2001; Gottfried, 1985, 1990; Grolnick, Ryan & Deci, 1991; Guay &
Vallerand, 1997; Pintrich & De Groot, 1990; Pintrich & De Groot,
1990: för översikter, se Schunk, Pintrich & Meece, 2008; Zimmerman, 2000) som högre studier (t.ex. Chemers, Hu & Garcia, 2001;
Hsieh & Schallert, 2008; Loyens, Rikers & Schmidt, 2007). Den tidigare forskningen har dock primärt fokuserat på barn och ungdomar, varför det finns ett särskilt intresse av att undersöka dessa förhållanden hos studenter vid högskola eller universitet. Inom högre
utbildning har tidigare forskning indikerat att studenternas akademiska engagemang sammanhänger positivt med studieresultat och
negativt med avhopp (t.ex. Archambaoult, Janosz, Fallu & Pagani,
-5-

2009; Handelsman, Briggs, Sullivan & Towler, 2005; Park, 2005;
Whannell, Allen & Lynch, 2010). Första studieåret vid ett universitet
eller en högskola utgör dessutom en särskilt kritisk period. Tidigare
forskning visar även på ökad upplevd stress i övergången till högre
studier (Pancer, Hunsberger, Pratt & Alisat, 2000) och att flertalet
avhopp från högre studier i stor utsträckning just sker under det
första året (Barefoot, 2004), vilket ger skäl för att tidigt i utbildningen undersöka studenters studiemotivation och faktorer som
kan influera den.
Sammantaget motiverar dessa förhållanden till att undersöka
frågor som rör motiv för att studera till lärare, studiemotivation,
akademisk självtillit, akademiskt engagemang och studieavhopp
hos lärarstudenter. Syftet med projektet är att undersöka och
beskriva nyantagna lärarstudenters (a) motiv för sitt studieval, (b)
akademiska självtillit (c) studiemotivation, (d) akademiska engagemang och (e) studieavhopp. Vidare avser vi att i projektet studera
de fem aspekterna (a-e) ovan i relation till kön och val av lärarkategori.
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2. Teoretiska utgångspunkter
och tidigare forskning
Motiv för att studera till lärare
Vilka motiv personer har för att studera till lärare är något forskare
har intresserat sig för runt om i världen, och i dessa studier har deltagarna angett blandade skäl. När exempelvis Kyriacou och Benmansour (1999) lät blivande språklärare i England och Marocco ta
ställning till påståenden om varför de hade påbörjat sina studier var
följande anledningar de mest frekventa: (a) Jag tycker om ämnet jag
ska undervisa i, (b) jag vill hjälpa barn att lyckas, och (c) språket
(ämnet) är viktigt för mig. I en studie av 272 studenter vid ett lärarprogram i Kalifornien fann Young (1995a) att de tre vanligaste motiven till att de valde att bli lärare var för att: (a) få arbeta med barn,
(b) vara med och forma framtiden och (c) kunna bidra till samhället.
Viljan att få arbeta med barn och göra en insats i samhället uttrycktes på följande sätt av en student.
I, first of all, enjoy working with children. Besides being fascinated with them, I decided to do something for them to make
their lives and futures possibly better. Looking at the world today, one can’t help but think in order to have adults that make
a contribution to society, intervention must begin early–in the
schools (lärarstudent, i Young, 1995a, s 285).

I anslutning till citatet från Young konstaterar Kyriacou och Coulthard (2000) i en studie av faktorer med betydelse för yrkesval att en
majoritet av 298 studenter på grundläggande nivå i Storbritannien
förväntar sig att läraryrket ska ge möjligheter att bidra till samhället
(90 %) samt arbeta med barn (96 %). Enligt de studenter som allvarligt övervägde att bli lärare ansågs dessa båda faktorer viktigare än
bland övriga studenter. När 133 lärarstudenter vid universitetet i
Brunei Darussalam fick uppge sina skäl för att välja läraryrket
framträdde en delvis annan bild. Deras huvudsakliga incitament
var: (a) inget annat val, (b) påverkan från andra personer och (c) en
ambition att bli lärare (Young, 1995b).
I en australisk undersökning fann Richardson och Watt (2005)
fyra faktorer med betydelse för valet att studera till lärare. De var
(a) passande yrke, (b) tidigare överväganden, (c) ekonomiskt lönande och (d) tid för familjen. Passande yrke var relaterat till huruvida studenterna hade tillit till sin förmåga att bli bra lärare. Tidi-7-

gare överväganden kan liknas vid påverkan från andra personer.
Några viktiga motiv för blivande engelsklärare i Turkiet var ökad
rättvisa i samhället, göra en social insats, forma ungdomars framtid,
tilltro till sin lärarkapacitet och tidigare erfarenheter av undervisning. Inte lika tungt vägande skäl var trygg anställning, att arbeta
med barn/ungdomar, tid för familjen och jobbmobilitet (Eran & Tezel, 2010).
Forskningsresultaten ovan illustrerar, som ett flertal studier
har visat, att de primära anledningarna för att välja läraryrket inryms i de tre kategorierna altruistiska, inre och yttre skäl (Bastic,
2000; Kyriaccou & Benmansour, 1999; Kyriacou & Coulthard, 2000;
Moran, Kilpatrick, Abbot, Dallat & McClune, 2001). Kyriacou och
Coulthard (2000) definierar dem på följande sätt (s 117):
1. altruistiska skäl baseras på att läraryrket ses som viktigt och
socialt värdefullt samt en vilja att hjälpa barn att lyckas och
bidra till samhällsutvecklingen.
2. inre skäl hänför sig till utövandet av läraryrket. Det kan vara
att man tycker om att undervisa eller har ett stort intresse för
de ämnen man ska undervisa i.
3. yttre skäl motsvarar skäl som inte inryms i själva yrkesutövandet utan är kopplat till yrket, som långa ledigheter, lön och
status.
Det är emellertid viktigt att komma ihåg att alla tre komponenter
kan, men behöver inte, ha betydelse för en students beslut att studera till lärare och att vilken betydelse en komponent har kan skilja
sig åt från person till person (Moran et al., 2001). Två olika studier
genomförda av Johnston, Eamonn, McKeown and McEwen (1999)
respektive Thornton, Bricheno and Reid (2007) antyder att kvinnor
lägger större vikt vid inre motiv än män, som i sin tur influeras mer
av yttre faktorer. I andra studier har man inte funnit dylika skillnader med avseende på kön (jfr Richardson & Watt, 2005). I en enkätstudie med 466 lärarstudenter i Nordirland visade det sig att det
först och främst var inre motiv som fått dem att bestämma sig för
lärarbanan (Moran et al., 2001). Mer specifikt visade resultaten att
blivande grundskollärare var mer influerade av den inre faktorn
love for children and a sense of vocation och den yttre faktorn favourable
working conditions jämfört med blivande gymnasielärare. Den senare
gruppen var istället mer påverkade av den inre aspekten intellectual
stimulation and enthusiasm for a particular subject. I en engelsk inter-8-

vjustudie med 36 blivande senarelärare (secondary trainees) sex
veckor in i utbildningen uppgav 88% ämnet som ett betydelsefullt
inre motiv för sitt studieval. En del av studenterna berättade om ett
brinnande intresse för ämnet i sig, men för andra handlade det om
att kunna dela med sig av sitt intresse för ämnet till andra (Younger,
Brindley, Pedder & Hagger, 2004).
Svenska studier inom området har inte explicit utgått ifrån de
tre skälen ovan, även om inslag av dem syns tydligt i frågeformulär
och resultat. Enligt Holm (2001) angav blivande förskollärare och
grundskollärare (årskurs 1-7) huvudsakligen inre skäl för sitt karriärval. I första hand betonades intresset för att arbeta med barn.
Yttre motiv var av mindre betydelse. En majoritet av de lärarstudenter vid tre svenska lärosäten som Carlander (2003) undersökte
hade i grunden en stark eller ganska stark läraridentifikation (avser
en tro på och identifikation med läraryrkets betydelse) som bas för
sitt yrkesval. Carlander (2003) kom även fram till att desto starkare
läraridentitet en studerande uppvisade desto mer benägen var han
eller hon att tro sig om att arbeta som lärare fram till pension.
Detta kan jämföras med en studie av 106 yrkesverksamma lärare i Hong Kong av Chan (2006). Enligt Chan fanns det ett samband mellan altruistiska/inre skäl till att bli lärare och lärarens engagemang för undervisning och viljan att stanna kvar inom yrket.
Det påvisade sambandet föranleder Chan (2006) att komma med
följande rekommendation vid rekrytering av studenter till lärarutbildning.
The moderate to strong correlation coefficients between ’Intrinsic/Altruistic’ motive and commitment factors suggests the relative importance of ’Intrinsic/Altruistic’ motive upon teacher’s
commitment in teaching. This implies that if schools and universities wish to recruit and retain highly committed prospective teachers or teacher education students, this factor should
be noted and be an important factor in consideration in the recruitment process (Chan, 2006, s 125).

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns ett brett stöd
för att de flesta personer påbörjar sin lärarutbildning utifrån altruistiska eller inre motiv. I viss utsträckning påbörjas lärarstudier av
yttre skäl (Johnston et al., 1999; Moran et al., 2001; Pop & Turner,
2009; Thornton et al., 2007; Young, 1995b).
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Studiemotivation
Studiemotivation påverkas av många faktorer och det finns ett flertal teorier om motivation relaterat till lärande (jfr Anderman & Anderman, 2009, Schunk et al., 2008; Seifert, 2004). Schunk et al. (2008)
ger en allmän definition av motivation med formuleringen ”the
process wherby goal-directed activity is instigated and sustained” (s
4). De menar att motivation är en process snarare än en produkt och
att vi därför inte kan observera motivation på ett direkt sätt utan
snarare genom att tolka och dra slutsatser från vad människor gör
(t.ex. val av uppgifter, prestationer, ihärdighet) och säger (t.ex. ”Det
här vill jag verkligen jobba med”). Motivation är mål- och handlingsinriktat och inbegriper energi, riktning och uthållighet. Motivation är intentionell och kan driva fram produktiva handlingar.
Motivation värderas högt i samhället och är betydelsefullt för bl.a.
utövare av läraryrket (Ryan & Deci, 2000a). Inom lärarutbildning,
såväl som många andra sammanhang, är det naturligtvis av stor
vikt att deltagarna utvecklar och behåller en ambition med och en
drivkraft för studier och studierelaterade aktiviteter.
Self-determination theory
Människor motiveras till att utföra handlingar av en rad olika faktorer. Ibland motiveras vi av att vi finner något intressant, roligt eller
spännande. Ibland motiveras det vi gör av hur andra i vår omgivning kan tänkas reagera eller för att vi ska erhålla en belöning av
något slag (Ryan & Deci, 2000a). Teorin om självbeslutsamhet (selfdetermination theory; SDT) differentierar motivationsbegreppet i
olika grader av självbeslutsamhet, dvs. i vilken mån en person gör
något till följd av egen vilja, drivkraft och övertygelse, eller om det
är en följd av yttre omständigheter och incitament. Enkelt uttryckt
gör vi något för att vi själva vill eller för att vi upplever att vi måste.
I det förra fallet regleras beteendet på ett mer självständigt sätt; i det
senare fallet regleras beteendet av utomstående faktorer (Reeve,
Ruan, Deci & Jang, 2008).
SDT utgör en bred referensram för att studera och förstå fenomenet motivation och bygger på antagandet att människor i
grunden är aktiva aktörer med inre förutsättningar för personlig utveckling och kunskapstillägnan. Samtidigt medger och utgår teorin
från att människor många gånger tycks sakna inre drivkrafter, agerar oansvarigt eller är passiva (Reeve, Deci & Ryan, 2004; Ryan &
Deci, 2000b). Därför tar SDT fasta på hur individers deltagande i sociala sammanhang påverkar motivation, självbestämmande och välbefinnande. Teorins fokus på olika former av motivation i relation
- 10 -

till kontext och sociala betingelser gör den till en lämplig utgångspunkt för den här studien där vi har för avsikt att studera utbildningsframgång utifrån mötet mellan lärarutbildning och lärarstudenter.
SDT konstitueras av fem mindre delteorier, varav tre är av
särskilt intresse i relation till formell utbildning: cognitive evaluation
theory, organismic integration theory och basic psycological needs theory.
Samlat identifierar delteorierna underliggande källor för studenters
självbeslutsamhet samt hur social påverkan antingen främjar eller
hämmar autonom självreglering (Reeve et al., 2008). I det följande
beskrivs de tre delteorierna och deras roll inom SDT.
Cognitive evaluation theory
Cognitive evaluation theory (CET) söker förklara hur sociala kontexter påverkar den inre motivationen (Reeve et al., 2004). Distinktionen mellan inre och yttre motivation är fundamental. När någon
drivs av inre motivation engagerar sig personen i en aktivitet därför
att aktiviteten i sig ger en inre tillfredsställelse (t.ex. rolig, intressant,
stimulerande), vilket inte är fallet vid yttre motivation. Då drivs
handlandet av dess konsekvenser (t.ex. saker, belöningar, andras
missnöje) som i sig är skild från själva aktiviteten (Ryan & Deci,
2000b). Generellt sett stipulerar CET att yttre faktorer, inklusive
specifika händelser och klassrumsklimat i vidare mening, stärker
den inre motivationen när de ger kompetensstärkande information
(positiv feedback) och stimulerar till självständighet. Studier har visat att det konkret kan innebära att studenterna erbjuds valmöjligheter, får goda argument varför de ska lära sig något samt ges möjligheter att arbeta självständigt. På motsvarande sätt har forskning
visat att kontroll, deadlines, hot och påtvingade uppgifter minskar
den inre motivationen. En miljö som är kontrollerande och förmedlar att studenten är inkompetent (negativ feedback) undergräver
den inre motivationen (Reeve et al., 2004, Reeve et al., 2008). I korthet kan ovanstående summeras med att yttre faktorer med betydelse för en students uppfattningar av sin kompetens och självständighet påverkar den inre motivationen. Även om inre motivation är
en viktig typ av motivation är den inte den enda typen av självreglerande motivation (Ryan & Deci, 2000a). Exempelvis har vissa
former av yttre motivation inslag av självbestämmande. Inom SDT
har därför Deci och Ryan introducerat en andra delteori för att
kunna differentiera mellan skilda former av yttre motivation samt
åskådliggöra hur kontextuella faktorer kan främja eller hindra internalisering och integrering av självreglerande beteenden.
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Organismic intergration theory
Ryan och Deci (2000a) beskriver hur elever kan göra sina läxor därför att de inser att de kunskaper de kan tillägna sig då är värdefulla
inför framtiden och kommande yrkeskarriär. Andra elever gör sina
läxor därför att deras föräldrar kräver det av dem. Båda fallen uttrycker en instrumentell hållning snarare än ett genuint intresse för
läxorna i sig, och båda fallen är exempel på yttre motivation. I det
första fallet finns dock ett tydligt inslag av personlig legitimitet och
en känsla av ett eget val. Det andra fallet däremot utmärks av medgörlighet och extern reglering av beteendet.
Organismic integration theory (OIT) föreslår att extern reglering av beteenden kan internaliseras och att yttre motivation på så
sätt kan komma att integreras med individen på sätt som uttrycker
självbeslutsamhet (Reeve et al, 2004). Reeve et al (2008) förtydligar
att internalisering refererar till ”the process through which an individual transforms an externally prescribed regulation or value into
an internally endorsed one” (s. 226). Integrering däremot refererar
till ”the experience in which an internalized regulation has been
fully and coherently assimilated with one’s self” (s. 226). OIT specificerar fyra typer av yttre motivation och de karaktäriserade av i
vilken mån motivationen har internaliserats och integrerats (se figur
1): Extern reglering (external regulation) innebär att motivationen
uttryckligen är en följd av yttre faktorer (en student utför handlingar/aktiviteter för att uppnå belöningar eller undgå straff). Vid
introjicerad reglering (introjected regulation) har yttre reglering inkorporerats hos individen men självbeslutsamheten är mycket låg.
Motivationen kommer istället från viljan att leva upp till andras förväntningar, undvika skuldkänslor och bekräfta sig själv (studenten
handlar för att bevara eller skydda sin självkänsla). Identifierad reglering (identified regulation) är en mer autonom och självbeslutad
form av yttre motivation där individen identifierar sig med vad regleringen står för och tar till sig den som sin egen (studenten väljer
att engagera sig i en aktivitet för att han eller hon ser den som viktig
eller värdefull för honom eller henne). Integrerad reglering (integrated regulation) slutligen står för att den identifierade regleringen
har blivit fullt ut införlivad med och blivit en del av en persons värderingar och identitet. Graden av självreglering stiger således successivt från en låg nivå för extern reglering till en hög nivå för integrerad reglering. I en del studier sätts identifierad reglering och integrerad reglering samman till en gemensam form av reglering och
benämns då som identifierad reglering eller identifikation (se t.ex.
Vansteenkiste, Lens & Deci, 2006).
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Although still extrinsic in nature, identified regulation is relatively volitional and in this sense approximates intrinsic motivations … A student who studies statistics because he or she
has accepted the importance of statistics for his or her selfselected goal of doing empirical psychology will be regulating
his or her study behaviour through identification (Vanasteenkiste et al., 2006, s. 21).

I en undersökning av studiebeteenden fann Ryan och Conell
(1989) skillnader i attityder och arbetsanpassning i relation till de
olika typerna av yttre motivation ovan. Deras analyser visade på ett
negativt samband mellan hög grad av extern självreglering och
lägre nivåer av studieintresse och ansträngning. Introjicerad reglering var positivt relaterat till att anstränga sig, men även till ångest
och sämre förmåga att hantera motgångar. Identifierad reglering
däremot uppvisade ett positivt samband med fruktbara sätt att
hantera motgångar och större uppskattning av skolan. Efterföljande
studier har ytterligare belagt att högre grad av självbeslutsamhet
när det gäller yttre motivation är förknippat med större engagemang, bättre studieprestationer och mindre avhopp (Ryan & Deci,
2000b). De båda mer autonoma motivationstyperna identifierad och
integrerad reglering uppvisar likheter med inre motivation vad
gäller grad av självbeslutsamhet och förväntade studieprestationer
(Reeve et al., 2008). Trots detta utgår identifierad och integrerad reglering ändå ifrån internalisering av mål och värderingar, medan
inre motivation bygger på ett genuint intresse för en aktivitet (Zimmerman & Schunk, 2008).
Inom OIT placeras de fyra formerna av reglering ovan (motsvarar fyra typer av yttre motivation), från extern till integrerad, i
ett kontinuum som sträcker sig från kontrollerad till självständig
reglering, dvs från låg till hög grad av självbeslutsamhet (Deci &
Ryan, 2000). Kontinuumet illustreras i figur 1 nedan.
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Figur 1. SDT-kontinuumet med typer av motivation, former av reglering och
särdrag (Gagné & Deci, 2005, s 336).

På kontinuumet placeras de fyra typerna av yttre motivation in
mellan amotivation (längst till vänster) och inre motivation (längst
till höger). En amotiverad person befinner sig i ett tillstånd utan någon intention att utföra en viss handling och saknar då självbeslutsamhet för den aktuella aktiviteten. För en student kan amotivation
innebära att man undviker ett utbildningsmoment eller genomför
det på ett passivt och oengagerat sätt utan att ha varken inre eller
yttre motiv. I den högra änden av kontinuumet återfinns inre motivation med en hög grad av självbeslutsamhet där individen i sig
själv reglerar sitt handlande (intrinsic regulation). En persons motivation kan finnas inom flera regleringar samtidigt, eller skifta från
en till en annan till följd av ändrade betingelser eller nya erfarenheter. Det är inte så att internaliseringen måste ske steg för steg,
även om så kan vara fallet (Ryan & Deci, 2000a). Inom delteorin ba- 14 -

sic needs theory utvecklas och fördjupas resonemangen kring internalisering av regleringar och hur den kan påverkas mer.
Basic needs theory
Internalisering och integrering ses inom SDT som naturligt förekommande utvecklingsprocesser. Personer har en benägenhet att
införliva yttre värden och regleringar i de sammanhang de ingår i,
men det är inget som sker per automatik utan är avhängigt de sociala omständigheterna (Deci & Ryan, 2000). Baserat på en genomgång av studier om hur sociala kontexter kan stimulera inre motivation och främja internalisering och integrering formulerades basic
needs theory (BNT). Denna delteori inom SDT utgår från att människor har grundläggande psykologiska behov av tillhörighet, kompetens och självständighet. Mer specifikt tar BNT fasta på forskning som
visat att undervisningssammanhang som stödjer känslor av tillhörighet, kompetens och självständighet understödjer bibehållandet
av inre motivation, internalisering av yttre motiv och en ökad självbeslutsamhet (jfr Ryan & Deci, 2000b; Reeve et al., 2008). Ett exempel är en longitudinell studie av läkarstudenter utförd av Williams
och Deci (1996). I den fann de att när lärarna på utbildningen i
högre utsträckning uppmuntrade läkarstudenternas känslor av
kompetens och självständighet uppvisade studenterna en större internalisering av de värden den aktuella kursen gestaltade. De blev
även mer autonomt motiverade i sina studier av kursens innehåll.
Om en utbildningskontext hämmar de tre grundläggande behoven
leder det till passivitet och alienation från studentens sida (Deci &
Ryan, 2000; Reeve et al, 2004). För att främja självbeslutsamhet (t.ex.
identifierad och integrerad reglering) har det mer allmänt visat sig
att lärare bör sträva efter att (a) förklara varför studenter ska lära sig
något, (b) ge informativ återkoppling, (c) bekräfta studenters ointresse och (d) visa att de genuint vill studenterna väl (Reeve et al.,
2008).
Sammanfattning av SDT
Inom SDT görs alltså en distinktion mellan autonoma beteenden,
som utförs med en känsla av egen vilja och frivillighet (autonom
motivation), och kontrollerade beteenden vanligtvis utförda med en
känsla av motvillighet, press eller tvång (kontrollerad motivation).
Av de olika typerna av yttre motivation så anses identifierad reglering som mer autonom än extern och introjicerad reglering då den
emanerar från känslan av en egen vilja (Deci & Ryan, 2000). Integrerad reglering utgör den mest autonom regleringen av de fyra formerna av yttre motivation. Det har dock visat sig svårt att mättek- 15 -

niskt särskilja den från identifierad reglering vid självskattningar av
motivation (Vallerand, Blais, Brière, & Pelletier, 1989) och därför
behandlas ibland både identifierad och integrerad reglering som en
enda kategori och då benämnd som identifierad reglering (Vansteenkiste et al., 2006). Inre reglering kan sägas utgöra själva prototypen för autonom motivation (Deci & Ryan, 2000).
En rad studier (för översikter se Lens & Marten, 2008; Reeve et
al., 2004; Reeve et al., 2008) har visat de studiemässiga fördelarna
med högre grad av självbestämmande och autonom motivation jämfört med kontrollerande motivation. En högre grad av autonomi och
själbeslutsamhet i studenters motivation predicerar bättre studieresultat, högre akademisk kompetens och färre avhopp från studier,
i kontrast till kontrollerad motivation som predicerar lägre studieresultat och mindre ihärdighet vid studier. I likhet med en del tidigare studier motsvaras kontrollerad motivation i den här rapporten av
extern reglering och introjicerad reglering. Autonom motivation motsvaras av identifierad, integrerad och inre reglering (se Ryan &
Deci, 2000a).

Akademisk självtillit
Ett annat centralt begrepp i vår studie är självtillit (self-efficacy).
Enligt Banduras (1997a, 1997b) teori om självtillit (self-efficacy theory)
refererar begreppet självtillit till upplevd kapacitet hos individer att
klara av att genomföra eller utföra en särskild praktik, t.ex. att vara
förälder, lärare eller student, eller en särskild uppgift, t.ex. lösa vissa
matematiska problem, översätta en text etc. Bandura (1986) definierar självtillit som “the belief in one’s capabilities to organize and execute courses of action required to produce desired attainments” (s.
391). Enkelt uttryckt motsvarar begreppet i vilken grad man tror sig
kunna klara av att utföra ett visst beteende eller en viss praktik.
Inom skola och utbildning har elevers föreställningar om sin förmåga att klara av skoluppgifter stor överensstämmelse med hur de
faktiskt lyckas med uppgifterna (Skaalvik & Skaalvik, 2008). Elever
och studenter med en känsla av hög självtillit beträffande att klara
av sina studier tenderar till att välja mer utmanande uppgifter, anstränga sig för att lyckas och inte ge upp i första taget. Studenter
med lägre självtillit i sina studier väljer däremot gärna enklare uppgifter, anstränger sig inte mer än nödvändigt och ger lättare upp om
de stöter på svårigheter (Bandura, 1997b). Upplevd kapacitet förutsäger eller förutspår således i stor utsträckning kommande presta-
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tioner, och är av betydelse för val av studiemål, uthållighet och studiemotivation.
En särskild form av självtillit som används i denna studie är
akademisk självtillit (academic self-efficacy), vilket refererar till individers tilltro till sin egen kapacitet att klara av sina studier. Akademisk självtillit predicerar hög motivation, ambition och studieuthållighet samt goda studieprestationer (t.ex. Bouffard et al., 2001;
för forskningsöversikter, se Bandura, 1997b; Linnenbrink & Pintrich,
2002; Zimmerman, 2000). De resultaten kan jämföras med betydelsen av hög självbeslutsamhet i relation till studenters studieprestationer ovan. Självtillit är betydelsefullt för motivation därför att
om personer inte tror att de kan klara av något de föresatt sig (t.ex.
studier inom ett lärarprogram) blir incitamenten för att hålla ut och
framhärda vid eventuella svårigheter låga (Pajares, 2008). Hög akademisk självtillit under början av det första studieåret predicerar
dessutom bl.a. god anpassning till studierna i slutet av det första
studieåret bland collegestudenter (Ramos-Sánchez & Nichols, 2007).
Upplevd hög förmåga att klara studierna, hög grad av studiemotivation och god egenkontroll över sina studier korrelerar positivt
med goda studieprestationer och negativt med studieavhopp
(Loyens et al., 2007).
Källor till självtillit
Under vår livsbana, från barndom via ungdom och in i vuxen ålder,
influeras våra föreställningar om oss själva och vår självtillit i olika
avseenden av de händelser vi är med om och de människor vi möter
(Pajeras, 2008). Enligt Bandura (1997b) utvecklas och modifieras vår
självtillit inom olika domäner huvudsakligen utifrån hur vi tolkar
information från fyra källor. Störst betydelse för hur vi ser på vår
kapacitet har vad vi har uppnått tidigare och huruvida vi anser att
vi ha lyckats utföra något eller ej (”mastery experince”). Framgång
med något vi företar oss stärker generellt sett den personliga självtilliten medan motgångar försvagar den. Självtillit påverkas även av
att observera när någon annan person lyckas eller misslyckas med
en viss uppgift (”vicarious experiences”). Mekanismerna är i grund
och botten detsamma som när en person utför något själv, men informationen kommer istället från en rollmodell. Desto starkare
identifikationen är med modellen desto mer påverkas självtilliten
(Bandura, 1997b).
Graden av självtillit påverkas också av andra personers synpunkter och kommentarer (”social persuasion”). Verbal och ickeverbal information från vänner, föräldrar, lärare eller andra betydelsefulla personer har potentialen att öka eller minska självtilliten
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(Pajares, 2008). Vilken effekt en synpunkt eller kommentar har avgörs av den andra personens trovärdighet och kompetens (Bandura,
1997b). Sinnesstämning samt psykologiska och känslomässiga tillstånd bidrar även de med information vad gäller ens självtillit (”impact of mood”/”physiological reactions”). Oro inför en uppgift leder vanligtvis till lägre självtillit och upprymdhet till högre självtillit. På motsvarande sätt bidrar optimism och en positiv sinnesstämning oftast till en stärkt självtillit medan nedstämdhet och förtvivlan
försvagar densamma (Bandura, 1997b) Som för de övriga källorna
till självtillit är det inte tillståndet i sig som är avgörande utan hur
det tolkas. Stress och nervositet inför en viktig tentamen kan beroende på studentens självtillit antigen ses som förebud om att det
kommer att gå dåligt eller som ett tecken på att kroppen förbereder
sig för att kunna utföra en god prestation (Pajeras, 2008).
Vad gäller akademisk självtillit påverkas det enligt Zimmerman (1995) väsentlig av studenters tidigare upplevelser och tolkningar av hur de har lyckats med liknande studieuppgifter. Motivation och självtillit ökar när studenter upplever att de gör framsteg
och ökar sin förståelse. Självtillit har visat sig vara en synnerligen
god indikator på studieresultat, motivation och att fullfölja studier.
Studenters självtillit påverkas av de utbildningssammanhang de ingår och den antas spela en betydelsefull roll för en students förmåga
att bedriva akademiska studier (Zimmerman, 2000). Begreppets
prediktiva styrka, koppling till motivation och dess formbarhet i
relation till erfarenheter, kontext och sociala sammanhang gör akademisk självtillit till ett fruktbart begrepp i den här studien.

Akademiskt engagemang
Ytterligare ett begrepp som är av intresse för att belysa studier inom
högre utbildning är akademiskt engagemang (”academic engagement”
som ibland även går under benämningen ”student engagemant”).
Begreppet refererar till i vilken grad studenter kognitivt och beteendemässigt går in för sina akademiska studier. Akademiskt engagemang kan ses som ett mått på just studentens engagemang för
sina studier och Kuh (2003) definierar begreppet som ”the time and
energy students devote to educationally sound activities inside and
outside of the classroom” (s. 25). Enligt Park (2005) motsvaras akademiskt engagemang av ”active involvement, commitment, and
concentrated attention, in contrast to superficial participation,
apathy or lack of interest” (s. 88). En vilja att investera tid och energi
på sin utbildning och att satsa på goda studievanor kännetecknar
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således studenter med högt akademiskt engagemang. En omfattande amerikansk surveystudie (Kuh, 2003) rapporterar att ca 20%
av förstaårsstudenterna många gånger kom oförberedda till undervisningen och gav låg prioritet åt sina studier. Dessa studenter visade ett lågt akademiskt engagemang och uppnådde inte heller kursernas lärandemål i någon större utsträckning.
Forskning har visat att akademiskt engagemang sammanhänger positivt med djupinriktat lärande (Horstmanshof, & Zimitat,
2007) och goda studieprestationer (Handelsman et al., 2005; Park,
2005; Whannell et al., 2010), och negativt med studieavhopp (Archambaoult et al., 2009). Vidare uppvisar akademiskt engagemang
positiva samband med inre motivation (Fan & Williams, 2010; Shih,
2008) och akademisk självtillit (Fan & Williams, 2010; Suárez-Orozco, Pimentel & Martin, 2009). Akademiskt engagemang är följaktligen relaterat till motivation, självtillit, studieresultat och retention.
För den här studien har vi tagit fasta på den del av akademiskt engagemang som rör studievanor utanför undervisningssituationer,
det vill säga hur studenterna förbereder sig inför undervisning och
hur de tar sig an och bearbetar kursinnehåll.
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3. Metod och genomförande
Deltagare
Totalt har 333 lärarstudenter vid Linköpings universitet deltagit i
studien. Datainsamlingen genomfördes när studenterna läste sin
första termin på lärarprogrammet vid campus Valla och campus
Norrköping. Av deltagarna var 55 % inriktade mot att bli senarelärare (årskurs 7-9 och gymnasiet) och 45 % mot att bli tidigarelärare
(årskurs 1-3 och 4-6). Majoriteten (71 %) av deltagarna var kvinnor,
medan 29 % var män. Åldersspannet varierade från 18 till 50 år (m =
22.7, sd = 5.13).

Instrument för datainsamling
I föreliggande studie har data samlats in med hjälp av enkät som
består av fyra skattningsdelar samt bakgrundsvariabler. Enkäten är
konstruerad med stöd av befintliga skattningsformulär och frågor
som utvecklats av oss i relation till studiens teoretiska utgångspunkter. Två av skattningsformulären behövde först översättas från
engelska till svenska. Översättning av frågor och frågeformulär är
inte oproblematiskt och vi tog därför del av råd för hur det bör utföras (se Hambleton & Patsulas, 1999). Det innebar konkret att vi tre
som ingår i forskningsprojektet först var och en, oberoende av
varandra, översatte skattningsformulären till svenska för att sedan
jämföra och diskutera våra översättningar för att nå fram till konsensus för varje item och övrig text (”negotiated consensus”). Därefter lät vi en fjärde oberoende granskare med goda språkkunskaper
i engelska jämföra och kommentera våra översättningar med de
engelska originalen. Därefter sammanställdes en enkät som utgjordes av två översatta skattningsformulär, ett redan etablerat svenskt
skattningsformulär om akademisk självtillit (Jungert, 2006) samt ett
eget konstruerat skattningsformulär om akademiskt engagemang.
Under våren 2008 prövades enkäten i en förstudie med 106 lärarstudenter under deras sista utbildningsår. Statistiska beräkningar
gjordes på det insamlade materialet i syfte att genomföra item-analys och pröva enkätens reliabilitet. Givet förstudiens utfall valde vi
att utesluta det skattningsformulär, Factors Influencing Teaching Choice Scale (se Richardson & Watt, 2005; Watt & Richardson, 2007), vi
hade översatt för att studera motiv för studieval. Det instrumentet
var framtaget för studenter i Australien vilket gjorde en del av frågorna långsökta för svenska lärarstudenter. I enlighet med Ham- 20 -

bleton och Patsulas (1999) rekommendationer för översättning av
test valde vi istället att konstruera ett nytt instrument för att undersöka motiv till att studera till lärare. Med stöd av tidigare forskning
om lärarstudenters motiv för att studera till lärare formulerade vi en
uppsättning skattningsfrågor för att ta reda på i vilken utsträckning
lärarstudenter rapporterar altruistiska, interna eller externa skäl.
När det gäller översättningen av Academic Motivation Scale (Vallenrand et al., 1992) för att mäta studiemotivation gjorde vi endast en
mindre ändring i två påståenden, där school översattas till lärarutbildning istället för till skola. Den delen av enkäten som avsåg att
mäta akademisk självtillit fungerade bra och förblev oförändrad.
Efter revideringen bestod enkäten av följande skattningsinstrument:
Motiv för studieval: 15 påståenden konstruerade utifrån tidigare
forskning om studiemotiv (Bastic, 2000; Kyriaccou & Benmansour,
1999; Kyriacou & Coulthard, 2000; Moran, Kilpatrick, Abbot, Dallat
& McClune, 2001) som studenterna fick skatta, t.ex. ”Jag har valt att
studera till lärare för att jag gillar undervisa”.
Studiemotivation: 28 items översatta från The Academic Motivation Scale
för att undersöka studenternas akademiska motivation (Vallerand et
al., 1992) och som bygger på självbeslutsamhetsteorin. Skalan består
av tre subskalor: (a) amotivation (4 items), (b) inre motivation (12
items), och (c) yttre motivation (12 items). Ett av de översätta påståendena för amotivation var ” Jag hade goda skäl till att börja på lärarutbildningen, men nu undrar jag om jag ska fortsätta”, och ett påstående för inre motivation var ”Därför att mina studier gör det möjligt
för mig att lära mig om många saker som intresserar mig”. Den yttre
motivationen mättes med påståenden kopplade till extern reglering,
introjicerad reglering och identifierad reglering. Respektive reglering
motsvarades i enkäten i tur och ordning av påståenden som ”För att
få en bättre lön”, ”Därför att jag vill visa för mig själv att jag kan
lyckas i mina studier” och ”Därför att jag tror att jag med hjälp av
utbildningen kommer att bli bättre förberedd inför mitt kommande
yrke.”
Akademisk självtillit: 10 påståenden om förväntningar på studier och
studieansats hämtat från ett instrument utvecklat av Jungert (2006).
Ett exempel på påstående som studenterna ombads skatta var ”Tack
vare min egen förmåga känner jag mig lugn även när jag ställs inför
extra svåra kurser”.
Akademiskt engagemang: studerades med sex påståenden vi utvecklat
i relation till hur begreppet framställts i tidigare studier (jfr Horst- 21 -

manshof & Zimitat, 2007; Kuh, 2003), ett av dem var ”Jag är oftast
väl förbered och påläst inför seminarierna”.
För samtliga påståenden i skattningsinstrumenten fick deltagarna
svara enligt en numrerad sjugradig skala från stämmer inte alls (1) till
stämmer mycket bra (7). Enkäten avslutades med fyra bakgrundsfrågor om studietimmar, kön, ålder, civilstånd samt utbildningskategori. För utbildningskategori fick deltagarna välja ett av alternativen: (a) grundskolan årskurs 1-7, (b) grundskolan årskurs 4-9 eller
(c) gymnasiet.
Fyra och ett halvt är efter att lärarstudenterna svarade på enkäten inhämtades information om retention (studenten är kvar på
utbildningen eller har tagit ut examen) och studieavhopp. Informationen hämtades från universitets databas av två utbildningsadministratörer. En dikotom dummyvariabel skapades där 1 stod för retention och 0 stod för studieavhopp.

Genomförande och statistiska analyser
Den slutliga enkäten distribuerades till samtliga lärarstudenter som
under hösten 2008 började på lärarprogrammet i Linköping respektive Norrköping. Enkäterna var kodade med ett nummer och sorterades in mot bakgrund av listor över samtliga lärarstudenter. Under
första halvan av höstterminen 2008 delade vi, efter samråd med berörda lärare, ut och samlade in enkäterna i samband med att studenterna hade seminarier och föreläsningar i en kurs inom allmänt
utbildningsområde (AUO). I enlighet med forskningsetiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002) informerades studenterna om syftet med
studien, att det var frivilligt att svara på och lämna in enkäten samt
att deras svar behandlades konfidentiellt. De studenter som inte var
närvarande vid de här tillfällena fick istället enkäten, med tillhörande information och ett svarskuvert, hemskickad med post vilket
ytterligare minskade bortfallet. Data har bearbetats med såväl deskriptiv som multivariat och analytisk statistisk (Field, 2005; Tabachnick & Fidell, 2007). I resultatframställningen redovisas fortlöpande val av analysmetoder och överväganden som gjordes i relation till hur data analyseras.
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4. Resultat
I det här kapitlet presenteras utfallet av de statistiska analyserna.
Kapitlet inleds med en sammanställning över motiv för att läsa till
lärare. Därefter redovisas resultaten för akademisk självtillit, akademiskt engagemang och motivation. Kapitlet avslutas med en korrelationsmatris över de studerade variablerna samt en modell för att
predicera studenternas akademiska engagemang.

Inre och altruistiska motiv dominerar
I enkäten fick studenterna ta ställning till påståenden om varför de
hade valt att påbörja sina studier till lärare. I Tabell 1 redovisas medelvärde och standardavvikelse för varje påstående som är rangordnade efter medelvärdena. Dessutom anges hur många procent
som valde alternativet ”stämmer mycket bra”.
De tre skäl störst antal ansåg stämde mycket bra var: (a) ”Jag
vill hjälpa elever att förstå och lära sig värdefulla kunskaper”, (b)
”Jag känner mycket för och vill hjälpa och stötta elever i de åldrar
som jag tänker bli lärare för”, och (c) ”Jag tycker om att arbeta med
barn och ungdomar”. Resultaten i Tabell 1 visar överlag på att viljan
att göra en betydelsefull insats genom att hjälpa barn och ungdomar
tillsammans med ett personligt utbyte av och intresse för läraryrket
har spelat en stor roll för studenternas yrkesval. Det är således
främst altruistiska och inre motiv som ligger bakom deras beslut att
påbörja en lärarutbildning. Yrkets betingelser och villkor tillskrivs
mindre betydelse för utbildningsvalet. Studenterna fäste även
mindre vikt vid lön, arbetstider och ledighet.
De yttre skälen tycks således ha påverkat yrkesvalet i mindre
utsträckning än de inre och altruistiska. Allra minst betydelse för
studievalet verkar inflytandet från andra personer ha haft. Resultaten i Tabell 1 visar sammantaget att det snarare är intresset för yrket
och viljan att hjälpa elever än förväntade arbetsvillkor som ligger
bakom valet att läsa till lärare.
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Tabell 1. Sammanställning över motiv för att studera till lärare, medelvärden, standardavvikelser och andel av studenterna som har valt ”stämmer mycket bra”
Andel som uppPåstående
M (SD)
gav “stämmer
mycket bra“ i %
Jag vill hjälpa elever att förstå och lära sig värde6.40(0.92)
60.7
fulla kunskaper.
Jag känner mycket för och vill hjälpa och stötta elever i de åldrar som jag tänker bli lärare för.

6.37(1.02)

62.5

Jag tycker om att arbeta med barn och ungdomar.

6.37(0.92)

58.6

Lärare gör en meningsfull social insats.

6.24(0.98)

48.3

Jag uppfattar läraryrket som stimulerande och roligt.

6.21(0.92)

46.8

Läraryrket kommer att vara utmanande och utvecklande för mig.

6.19(0.90)

44.7

Jag gillar att undervisa.

6.00(1.00)

45.9

Jag är väldigt intresserad av de ämnen som jag
tänker bli lärare i.

5.89(1.30)

43.8

Som lärare kan jag göra en värdefull insats för
samhället.

5.73(1.19)

29.7

Som lärare kan jag hjälpa och stötta barn och ungdomar med sämre livsvillkor.
Läraryrket kommer att ge en trygg anställning.

5.56(1.24)

26.7

4.56(1.43)

8.4

Som lärare kommer jag att ha bra arbetstider.

4.18(1.55)

6.9

Läraryrket kommer att ge en trygg inkomst.

4.12(1.44)

5.1

Som lärare kommer jag att ha långa lov.

4.05(1.72)

10.2

Andra tyckte att jag borde bli lärare.

3.50(2.06)

9.9

För att förenkla tolkningen och se om vissa motiv samvarierade
med varandra användes först en faktoranalys i form av en principal komponentsanalys med rotationsmetoden Varimax med Kaiser Normalization. Analysmodellen visade att två påståenden
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hade faktorladdningar under .35, ett påstående hade en ologisk
faktorladdning och en faktor hade endast en laddning. För att erhålla en högre validitet ströks de här fyra påståenden vilket gav
en modell (se Tabell 2) med de tre faktorerna altruistiska motiv (4
påståenden, Cronbach’s α = .71), inre motiv (4 påståenden,
Cronbach’s α = .67), och yttre motiv (3 påståenden, Cronbach’s α =
.70). Alpha-värdena indikerar att de altruistiska och yttre faktorerna har en god intern reliabilitet och att de inre motiven har
ett acceptabelt värde. De tre faktorerna med tillhörande faktorladdningar för respektive yrkesmotiv redovisas i Tabell 2.
Tabell 2. Faktoranalys över motiv för att bli lärare
Inre
Påstående
Jag vill hjälpa elever att förstå och lära sig
värdefulla kunskaper.

.760

Jag uppfattar läraryrket som stimulerande och
roligt.

.663

Jag gillar att undervisa.

.569

Jag är väldigt intresserad av de ämnen som
jag tänker bli lärare i.

.409

Altr

Jag känner mycket för och vill hjälpa och
stötta elever i de åldrar som jag tänker bli lärare för.

.643

Som lärare kan jag hjälpa och stötta barn
och ungdomar med sämre livsvillkor

.614

Som lärare kan jag göra en värdefull insats
för samhället

.604

Lärare gör en meningsfull social insats.

.585

Yttre

Läraryrket kommer att ge en trygg anställning.

.773

Läraryrket kommer att ge en trygg inkomst.

.710

Som lärare kommer jag att ha bra arbetstider.

.529

För att pröva validiteten hos de tre faktorerna genomfördes en konfirmatorisk faktoranalys av de 11 påståendena med programmet
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EQS 6 (Bentler, 2008). Utfallet visade att modellens lämplighet
(goodness-of-fit) var godtagbar (χ²/df = 74.9/51 = 1.47, p = .016; CFI
= .958; RMSEA = .038).
Sammanställningen i Tabell 3 visar de tre motiven med avseende på kön och lärarkategori. Av Tabell 3 kan man utläsa att inre
motiv hade det högsta medelvärdet. En beroende ANOVA på hela
undersökningsgruppen visade att inre motiv var signifikant högre
än de andra två motiven, och att altruistiska motiv i sin tur var signifikant högre än yttre motiv, F(1.68, 559.12)= 590.14, p< .001.1
Vidare utgjorde inre motiv följt av altruistiska motiv de starkaste studieskälen för grupperna män, kvinnor och blivande senarelärare. Bland tidigarelärare skattades istället altruistiska motiv något högre än inre motiv. Yttre motiv fick genomgående lägre medelvärden för samtliga kategorier.
Tabell 3. Analys av motiv med avseende på kön och lärarkategori
Motiv
Totalt
Kvinnor
Män
Senare

Tidigare

N = 333

N = 237

N = 96

N = 178

N = 147

M(s)

M(s)

M(s)

M(s)

M(s)

Altr.

5.98(0.82)

6.05(0.74)

5.80(0.95)

5.88(0.91)

6.10(0.67)

Inre

6.14(0.76)

6.16(0.79)

6.11(0.68)

6.25(0.70)

6.00(0.82)

Yttre

4.29(1.17)

4.33(1.18)

4.19(1.13)

4.19(1.11)

4.39(1.23)

För att kunna uttala sig om eventuella skillnader mellan grupperna
genomfördes variansanalyser (tvåvägs oberoende ANOVAs). Jämförelserna visade att kvinnornas altruistiska motiv var signifikant
högre än männens, F(1, 332) = 6.46, p < .05. Detsamma gällde tidigarelärarna gentemot senarelärarna, F(1, 324) = 6.05, p < .05. För inre
motiv däremot uppvisade senarelärarna signifikant högre värden i
jämförelse med tidigarelärarna, F(1, 324) = 8.69, p < .005.
Avslutningsvis kan det vara av intresse att notera att manliga
tidigarelärare hade signifikant högre altruistiska motiv än de manliga senarelärarna, F(1, 324) = 4.50, p < .05. Med ett medelvärde på
6.23 (0.55) hade gruppen manliga tidigarelärare det högsta altruistiska värdet av samtliga grupper som jämfördes utifrån kön och lärarkategori.
1 Mauchlys test visade att antagandena om sfäriskhet överträddes (χ = 68.76, p
2

< .001, ε= .84), därför genomfördes Greenhouse-Geisser test.
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Självtillit och akademiskt engagemang
I Tabell 4 redovisas medelvärden och standardavvikelser för lärarstudenternas akademiska engagemang och akademiska självtillit.
Som framgår av tabellen hamnar samtliga medelvärden för de båda
variablerna något över skattningsskalans ”mittvärde” på 4. Det
högsta medelvärdet för akademiskt engagemang uppvisades av de
kvinnliga lärarstudenterna och tidigarelärarna. Männen uppvisade
det lägsta medelvärdet.
Tabell 4. Analys av självtillit och akademiskt engagemang med avseende på kön och
lärarkategori
Motiv
Totalt
Kvinnor
Män
Senare
Tidigare
N = 333

N = 237

N = 96

N = 178

N = 147

M(s)

M(s)

M(s)

M(s)

M(s)

Ak enga

4.82(1.15)

5.04(1.05)

4.32(1.24)

4.68(1.18)

5.04(1.09)

Självtillit.

4.65(0.99)

4.66(0.99)

4.69(0.95)

4.76(0.99)

4.54(0.99)

Oberoende tvåvägs ANOVAs genomfördes även här. En jämförelse
mellan könen visar att gruppen kvinnliga lärarstudenter uppger att
de har en signifikant högre grad av akademiskt engagemang i sina
studier än vad männen uppger att de har (F (1, 331)= 28.59, p <
.001). Vidare gav tidigarelärarna uttryck för ett högre akademiskt
engagemang jämfört med senarelärarna (F(1, 324)=8.09, p < .01) Vad
gäller akademisk självtillit är förhållandet mellan grupperna emellertid det omvända. Tidigarelärarna uppgav en lägre tilltro till sin
kapacitet att klara av studierna jämfört med vad senarelärarna
gjorde (F(1, 319)=5.60, p < .05). Däremot förelåg det ingen könsskillnad beträffande hur lärarstudenterna skattade sin akademiska
självtillit.

Studiemotivation
I enkäten ställdes också frågor om vad som motiverar studenterna
att ägna tid åt sina studier inom lärarutbildningen. Drivs de primärt
av intresse för utbildningens innehåll och inre övertygelser om utbildningens betydelse för sitt kommande yrke eller drivs de snarare
av yttre konsekvenser och medgörlighet?
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Av medelvärdena i Tabell 5 framgår det att lärarstudenterna i
sina studier i högre grad motiverades av en känsla av egen vilja och
frivillighet än av känslor av motvillighet, press eller tvång. Ett t-test
visade att autonom motivation för hela studentgruppen var signifikant högre än kontrollerad motivation (t(327) =15.80 p < .001). Trots
den låga medelvärdesskillnaden angav de blivande tidigarelärarna i
signifikant högre grad än de blivande senarelärarna att de influeras
av kontrollerad motivation (t(318) = 2.19, p < .05). Det förelåg dock
ingen signifikant skillnad mellan de två grupperna beträffande
autonom motivation.
Tabell 5. Analys av motivationstyper med avseende på kön och lärarkategori
Motivation
Totalt
Kvinnor
Män
Senare
Tidigare
N = 328

N = 234

N = 94

N = 175

N = 145

M(s)

M(s)

M(s)

M(s)

M(s)

Autonom

5.33(.87)

5.45(.81)

5.03(.97)

5.32(.93)

5.36(.82)

Kontrollerad

4.19(1.26)

4.36(1.21)

3.78(0.95)

4.05(1.24)

4.36(1.28)

De kvinnliga studenterna uppvisade signifikant högre grad av både
autonom motivation (t(326)=4.02 p < .05) och kontrollerad motivation (t(326)=3.80 p < .05) jämfört med de manliga studenterna. Det
betyder att kvinnorna uppvisade högre grad av självbeslutsamhet i
sina studier jämfört med männen. Samtidigt var männen den grupp
som i lägst grad drevs framåt i sina studier av yttre incitament och
omständigheter. De manliga studenterna var med andra ord mindre
studiemotiverade än de kvinnliga studenterna med hänsyn tagen
till såväl autonom som kontrollerad motivation.

Studieavhopp
Drygt fyra och ett halvt år efter att studenterna hade svarat på enkäten inhämtades uppgifter från universitetets databas om registrerade studieavhopp. Det visade sig att 143 (43.1%) studenter hade
lämnat utbildningen (avhopp) och att 184 studenter (55.4%) hade
tagit ut sin examen eller var kvar inom utbildningen (retention).
Uppgifter saknades för sex studenter. I Tabell 6 redovisas andelen
avhopp med avseenden på kön och där framgår det att drygt 40.8%
av de kvinnliga studenterna och 50.5% av de manliga studenterna
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hade lämnat den utbildning de började på drygt fyra och ett halvt år
tidigare.
Tabell 6. Andelen avhopp och retention för kvinnor och män
Avhopp
Retention
Kvinnor
95 (40.8%)
138 (59.2%)
Män
47 (50.5%)
46 (49.5%)

Ett jämförande χ -test visade dock inte på någon signifikant skillnad
mellan kvinnor och män vad gäller andelen som hoppat av. En jämförelse med avseende på lärarkategori visade däremot att andelen
tidigarelärare som hoppat av var signifikant lägre än för senarelärarna, χ (1, N = 318) = 10.03, p < .01. Av Tabell 7 framgår det att
34.0% av tidigarelärarna hade avbrutit sin utbildning jämfört
med 51.7% av senarelärarna.
2

2

Tabell 7. Andelen avhopp och retention för tidigarelärare och senarelärare
Avhopp
Retention
Tidigarelärare
49 (34.0%)
95 (66.0%)
Senarelärare
90 (51,7%)
84 (48.3%)

Sammantaget visar uppgifterna i tabellerna ovan att avhoppen har
varit störst inom kategorierna senarelärare och manliga studenter
där ungefär varannan student lämnat den utbildning de påbörjade
hösten 2008.

Samband och modeller
I Tabell 8 redovisas korrelationerna mellan variablerna i studien.
Motivation redovisas dels i form av ett index för självbeslutsamhet
(vilket vi fått fram genom beräkning av hur deltagarna besvarat
skattningsformuläret om studiemotivation med hjälp av en särskild
formel, se Self-Determination Theory, 2013) och dels med värden för
autonom respektive kontrollerad motivation. Den starka korrelationen (r=.77) mellan indexet för självbeslutsamhet och autonom
motivation markerar att ett högt värde på indexet återspeglar hög
grad av självbeslutsamhet och mer autonoma och integrerade regleringar av beteenden. Av de tre skälen för att läsa på lärarutbildningen som analyserats så korrelerade både altruistiska motiv och
inre motiv moderat med autonom motivation (r=.45; r=.51). Dessa
två motiv för att studera till lärare var också positivt relaterade till
självbeslutsamhet. Medan sambandet mellan inre motiv och självbeslutsamhet var moderat (r=.44), korrelerade altruistiska motiv
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svagt men fortfarande signifikant med självbeslutsamhet (r=.18).
Yttre motiv korrelerade endast svagt med autonom motivation
(r=.21) men någon signifikant relation till självbeslutsamhet förelåg
inte (r=.06).
Mellan akademisk självtillit och inre motiv för att läsa till lärare fanns det ett moderat samband (r=.36), även mellan självtillit
och autonom motivation fanns det ett moderat samband (r=.40).
Kontrollerad motivation uppvisade ett svagt positivt samband till
yttre motiv (r=.22) och ett svagt negativt samband med självbeslutsamhet (r=-.19) Det mycket svaga sambandet mellan kön och självbeslutsamhet (r=.11) var inte signifikant och det förelåg heller inget
signifikant samband mellan kön och akademisk självtillit (r=.01). Ett
svagt negativt samband (r=-.22) återfanns mellan kön och autonom
motivation. Det indikerar att män uppvisade en lägre grad av autonomi.
Tabell 8. Korrelationsmatris med kön, akademisk självtillit, motiv, motivation och akademiskt engagemang.
1.
1. Kön
2. Självt.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

_
.01

_

3. Altr.

-.14*

.33*

_

4. Inre

-.03

.36*

.45*

_

5. Yttre

-.05

.22*

.30*

.27*

_

6. Självb.

.11

.29*

.18*

.44*

.06

_

7. Auton

-.22*

.40*

.45*

.51*

.21*

.77*

8. Kontr

-.21*

.01

.09

.00

.22*

-.19*

9. AkEng

.28*

.33*

.35*

.34*

.14*

.42*

_
_
.48*

.01

_

* p < .05

Akademiskt engagemang korrelerade med ett flertal av de övriga
variablerna. Till att börja med korrelerade det positivt till samtliga
tre motiv. Sambanden var relativt svaga och allra svagast var relationen mellan yttre motiv och akademiskt engagemang. Mellan autonom motivation och akademiskt engagemang fanns en moderat
korrelationen (r=.48), och detsamma gällde för sambandet mellan
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självbeslutsamhet och akademiskt engagemang (r=.42). Vidare förelåg ett svagt positivt samband mellan kön och akademiskt engagemang (r=.28). Med andra ord tenderade de kvinnliga studenterna
att bedriva sina studier med en något högre grad av akademiskt engagemang än de manliga studenterna.
För att se i vilken mån motiv till att studera till lärare, akademisk självtillit, självbeslutsamhet och kön kan predicera studenternas akademiska engagemang genomfördes även multipel regressionsanalys. Följande modell i Tabell 9 gav bäst förklaringsvärde.
Tabell 9. Regressionsanalys av akademiskt engagemang, självbeslutsamhet, kön, altruistiska motiv och självtillit
ß
t
Akademiskt engagemang
Prediktorer
F(4, 328) = 39.18, p < .001, R2 = .32

Självbeslutsamhet

.31

6.53*

Kön

.22

4.81*

Altruistisk

.21

4.27*

Självtillit

.17

3.38*

Modellen i Tabell 9 visar att självtillit, altruistiska motiv, kön och
självbeslutsamhet tillsammans förklarar 32% av variationen i lärarstudenternas akademiska engagemang, och den starkaste prediktorn för akademiskt engagemang i sina studier var självbeslutsamhet (ß=.31).
En path-analys utfördes för att undersöka relationerna mellan
de tre motiven, akademiskt engagemang och studieavhopp. Modellen estimerade de direkta sambanden mellan vart och ett av de
tre motiven (altruistiskt, inre och yttre) och akademiskt engagemang samt relationen mellan akademiskt engagemang och studieavhopp (se Figur 2). Utfallet av analysen visade att modellens
lämplighet i relation till data var godtagbar: SB χ /df = 108.70/
91=1.19, p = .002, RMSEA = .04, CI 90% (.03, .06), CFI = .95.
2
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Altruistiska
motiv
.41*

Inre
motiv

.11

Akademiskt
A engagemang

-.41*

Studieavhopp

.01

Yttre
motiv
Figur 2. Path-modell med relationer mellan motiv och avhopp, medierade av
akademiskt engagemang (*= p < .05)

Relationen mellan altruistiska motiv till att börja på lärarutbildningen och studieavhopp medierades av akademiskt engagemang
och detta samband var signifikant. Motsvarande relationer mellan
inre respektive yttre motiv och avhopp var inte signifikanta. Modellen i figur 2 indikerar därmed att om studenter har ett högt värde
på altruistiska motiv har de troligtvis ett högre akademiskt engagemang och löper en mindre risk för avhopp.

- 32 -

5. Diskussion
Syftet med föreliggande studie var att studera nyantagna lärarstudenters motiv för sitt studieval, akademiska självtillit, studiemotivation, akademiskt engagemang och studieavhopp, samt studera relationerna mellan dessa aspekter och deras koppling till bakgrundsvariablerna kön och lärarkategori.
En viktig utgångspunkt för studien är att utbildningskvalitet
och studieresultat uppstår i samspel mellan lärarutbildning och
studenter. Mot bakgrund av att lärarutbildningar, såväl i Sverige
som internationellt, under en period har haft låga söktal och problem med avhopp under utbildningens gång finner vi det motiverat
att diskutera den här undersökningens resultat i relation till frågor
om vad som kan vara viktigt att beakta vid rekrytering och på vilka
sätt lärarutbildningen kan stimulera till goda studieresultat och
motverka avhopp.

Studenternas förväntningar på läraryrket, utbildningen och sin egen kapacitet
Det som framförallt har lockat studenterna i den här studien till att
påbörja sin lärarutbildning är att de vill hjälpa och stötta elever, att
de tycker om att arbeta med barn/ungdomar och att de finner läraryrket stimulerande. I likhet med blivande lärare i Storbritannien
förväntar sig studenterna vid Linköpings universitet att läraryrket
ska ge dem möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen och få
arbeta med barn och ungdomar (jfr Kyriaco & Coulthard, 2000). I
linje med tidigare forskning visar den här studien att det primärt är
altruistiska och inre motiv som ligger bakom beslutet att påbörja en
lärarutbildning. Yttre motiv tillmäts däremot mindre vikt (Johnston,
et al. 1999; Moran, et al, 2001; Pop & Turner, 2009; Thornton, et al;
2007, Young, 1995b). Vid rekrytering av nya lärarstudenter torde det
därför vara motiverat att framhålla de möjligheter såväl utbildning
som yrkesutövning ger när det kommer till att kunna göra värdefullt insatser i samhället och att få ägna sig åt barn, ungdomar och
intressanta skolämnen. Det utesluter inte värdet av att även framhålla yttre motiv (t.ex. lov, arbetstider, chanser till en trygg anställning), i den mån det är möjligt, eftersom en student kan ha flera
motiv till sitt studieval (jfr Moran, et al, 2001). Det man ska ha i
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åtanke är det positiva samband Chan (2006) har påvisat mellan altruistiska/inre motiv och engagemang för undervisning och viljan
att fortsätta arbeta som lärare. Studenter som i första hand attraheras till lärarutbildningen av yttre motiv kan ha en lägre benägenhet
till att fullfölja utbildningen eller att stanna kvar inom läraryrket
efter utbildningen. Resultaten i den här studien tyder därutöver på
att studenter som läser till lärare för att de vill göra en meningsfull
social insats eller för att yrkets karaktär tilltalar till dem i högre grad
engagerar sig i sina studier än studenter där de yttre motiven för att
bli lärare är mer framträdande. Studieengagemang har i sin tur visat
sig vara en betydelsefull beståndsdel för studieframgång och uthållighet i studier (Archambaoult, m.fl., 2009; Handelsman, m.fl., 2005;
Park, 2005; Whannell, m.fl., 2010).
Den här resonemangslinjen styrks ytterligare av föreliggande
studie. Av den genomförda path-analysen (se Figur 2) framgår det
att starka altruistiska motiv, med akademiskt engagemang som mellanliggande variabel, predicerar mindre risk för studieavhopp. Att
modellen inte uppvisade någon koppling mellan yttre motiv och
akademiskt engagemang är ett förväntat utfall sett till studiens teoretiska perspektiv och forskning om akademiskt engagemang (jfr
Fan & Williams, 2010; Shih, 2008). Det är rimligt att tänka sig att
studenter som börjar läsa till lärare till följd av yttre skäl (lön, lov,
anställningstrygghet) inte är så benägna att investera tid och engagemang i djupinriktade studier. Tidigare forskning har även har
uppvisat ett positivt samband mellan inre motivation och akademiskt engagemang (Fan & Williams, 2010; Shih, 2008).
Däremot är det lite förvånande att relationen mellan inre motiv och akademiskt engagemang i path-analysen inte är signifikant.
Men ett skäl till det resultatet kan vara att studenterna vid tillfället
för datainsamlingen var i början av sin utbildning och inte hade påbörjat någon ämneskurs. Ett annat skäl kan vara att vi inte samlade
in data om den kognitiva aspekten av akademiskt engagemang (jfr.
Archambaoult, m.fl., 2009).
Tidigare forskning om relationen mellan motiv till att bli lärare och kön har uppvisat en tudelad resultatbild. Viss forskning
har inte funnit några könskillnader (Richardson & Watt, 2005). Annan forskning har funnit att kvinnor fäster större vikt vid inre motiv
än män, och att yttre skäl är viktigare för män än kvinnor (Johnston,
et al. 1999; Thornton et. al, 2007). Dessa könsskillnader återfanns
inte i den studentgrupp vi har studerat. Däremot uppvisade kvinnorna högre altruistiska motiv än männen. Värt att notera är att tidigarelärare hade högre altruistiska motiv än senarelärare och att
manliga tidigarelärare hade det högsta medelvärdet för altruistiska
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motiv av samtliga undersökta kategorier. De här likheterna och
skillnaderna vad gäller motiv bland lärarstudenterna kan vara väl
värda att beakta för lärarutbildare (både inom campusförlagd och
verksamhetsförlagd utbildning). Om studenter med altruistiska
motiv under sin utbildning både får uppleva hur de utvecklar sin
kompetens att stötta elevers lärande samt får delta i sammanhang
där de är med och hjälper elever göra framsteg kan det öka chanserna för att de upplever att utbildning och yrke motsvarar deras
förväntningar.
En annan typ av förväntningar vi har studerat är studenternas
egna förväntningar på hur de ska klara av de utmaningar de kommer att ställas inför i sina studier på lärarprogrammet. Huruvida en
student tror sig om att klara av svåra kurser och oväntade studiesituationer eller ej är betydelsefullt för om de kommer att orka ta sig
igenom svårigheter som de stöter på i sina studier. En hög akademisk självtillit predicerar uthållighet och goda prestationer (Bouffard, 2001), och hög akademisk självtillit under början av den första
terminen har visat sig prognosticera att studenterna finner sig väl
tillrätta i sina fortsatta studier (Ramos-Sánchez, & Nichols, 2007).
När lärarstudenterna vid Linköpings universitet under sin första
termin skattade sin akademiska självtillit visade det sig att de i genomsnitt hade en någorlunda tilltro sin kapacitet, men att den var
långt ifrån hög. De blivande senarelärarna hade en något högre tilltro till sin förmåga än tidigarelärarna. I och med att den akademiska
självtilliten primärt påverkas av tidigare upplevelser och tolkningar
av studieframgång är en tänkbar förklaring till det aktuella resultatutfallet lärarprogrammens relativt låga status och dess svårigheter
att i konkurrens med andra utbildningar locka till sig högpresterande studenter (Chan, 2006; Kyriacou & Coulthard, 2000; OECD,
2005; SOU1999:63; SOU 2008:109). Men i och med att studenters
akademiska självtillit går att påverka finns det möjligheter för lärarutbildare och lärarutbildningen att succesivt stärka den.
Studenter med låg akademisk självtillit tenderar att sätta lägre
mål, välja enklare uppgifter och ge upp lättare vid svårigheter (Bandura, 1997b). Vilka mål lärarstudenter sätter upp för sig själva och
hur de tolkar och genomför uppgifter i sin utbildning bör därför ses
som en angelägen pedagogisk process bland lärarutbildare. Att be
eller uppmuntra studenter att formulera närliggande mål för sitt
eget lärande har visat sig vara ett sätt att stärka självtilliten (jfr
Zimmerman, 2000). Det förutsätter rimligtvis att lärare inom lärarutbildningen intresserar sig för och stödjer studenterna i att formulera relevanta mål för vad de ska eller behöver lära sig, och att man
på något sätt tillsammans med studenterna följer upp hur lärproces- 35 -

sen fortlöper. Men den viktigaste källan till högre akademisk självtillit är att klara av och lyckas med sina studieuppgifter (Bandura,
1997b). Att se andra lyckas och få information om sina prestationer
från andra betydelsefulla personer kan också bidra till högre självtillit. Genom att under den första terminen erbjuda utbildningssammanhang där studenterna upplever att de lyckas med sina studieuppgifter, ser andra studenter lyckas och att de får hjälpande
kommentarer (från lärare och andra studenter) kan deras akademiska självtillit stärkas. Om det omvända inträffar leder det sannolikt till en lägre självtillit inför kommande terminer och sämre utsikter för utbildningsframgång. Det är givetvis viktigt att inte sänka
utbildningens kravnivå för att fler studenter ska vara lyckosamma i
sina studier. Istället är det betydligt mer produktivt att från lärarutbildningens håll försöka stimulera till goda studievanor och ett
högt akademisk engagemang hos studenterna. Härnäst diskuteras
lärarstudenternas akademiska engagemang och motivation för sina
studier.

Lärarutbildningens betydelse för
studenternas engagemang och
motivation
Studenters akademiska engagemang kommer till uttryck i den tid
och det engagemang de investerar i sin utbildning. Det är ett mått
på i vilken grad studenten bearbetar stoff ingående och verkligen
försöker förstå och lära sig ett kursinnehåll. Tidigarelärarna har
högre akademiskt engagemang jämfört med senarelärarna och de
kvinnliga studenterna uppvisar högre akademiskt engagemang än
sina manliga studiekamrater. Varken sett till hela den undersökta
gruppen eller för en enskild kategori kan dock medelvärdena för
akademiskt engagemang sägas vara höga. Då tidigare studier påvisat att ett högt akademiskt engagemang korrelerar positivt med
goda studieprestationer (Whannell et al., 2010) och negativt med
avhopp (Archambaoult et al., 2009) är det en önskvärd inställning
till studier inom högre utbildning. För att uppnå en utbildning med
goda resultat och få avhopp vore det önskvärt att lärarprogrammens studenter uppvisade ett högre akademiskt engagemang än
vad den här studien indikerar. Baserat på intervjuer med nyantagna
lärastudenter betonar Younger m.fl. (2004) behovet av att tidigt i utbildningen skapa förutsättningar för att studenterna utvecklar sin
förmåga att reflektera över sitt eget lärande till lärare.
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Lärarutbildning utmärks av att den är en modell för det utbildningsinnehåll studenterna förväntas tillägna sig. Det innebär att
lärarutbildningen kan utgör en god, såväl som mindre god, modell
för bl.a. akademiskt engagemang. På ett lärarprogram där individers lärande utgör ett centralt inslag i utbildningen torde förutsättningarna finnas, både vad gäller arbetsformer, arbetssätt och innehåll, för att återkommande arbeta med hur studenterna studerar.
Två relevanta frågor att ställa sig inom utbildningen kan vara: I vilken mån stimulerar lärarutbildningen till att studenterna verkligen
behöver bearbeta och förstå kursernas innehåll på ett ingående sätt?
Vilka inslag eller strukturer i utbildningen föranleder studenterna
att bearbeta kursinnehåll översiktligt och nöja sig med grunda kunskaper? Lärarutbildningen kan utgöra en god modell för fruktbart
lärande och därigenom främja studenternas akademiska engagemang. I det här fallet hur studenter kognitivt och beteendemässigt
tar sig an sina studier och driver sitt eget lärande. Det kan i sin tur
lägga en god grund för högre akademisk självtillit och inre motivation hos lärarstudenterna (jfr Fan & Williams, 2010).
Hur ser det då ut med motivationen hos lärarstudenterna i
den här undersökningen? Vad är det som får dem att ägna tid åt
studier på lärarprogrammet? Resultatet visar att de drivs både av en
känsla av egen vilja och av utomstående faktorer. En jämförelse
mellan autonom och kontrollerad motivation visar att deras studiebeteenden i signifikant högre grad regleras av inre drivkrafter än
yttre incitament. Det betyder exempelvis att studenterna i något
större utsträckning avsätter tid till studier för att det tror att det förbättrar deras yrkeskompetens eller att de finner studierna stimulerande, än för att bevisa för sig själva att de kan bli lärare eller för att
undvika få underkänt på examinationen. I ljuset av tidigare forskning får det anses positivt att värdena för autonom motivation är
högre än för kontrollerad motivation eftersom det har visat sig att
högre grad av autonom motivation och självbeslutsamhet är förknippat med bättre studieresultat och mindre avhopp (Lens &
Marten, 2008; Reeve et al, 2004; Reeve et al, 2008; Ryan & Deci,
2000b). Det går också att tolka det högre värdet för autonom motivation positivt utifrån modellen i Tabell 7. Enligt den modellen är
självbeslutsamhet, i jämförelse med kön, motiv och självtillit den
starkaste prediktorn för akademiskt engagemang. Det finns således
goda skäl för att lärarstudenter i kommande kohorter ska utveckla
en ännu högre självbeslutsamhet och i än större grad sporras av
autonom motivation än studenterna i den här studien. Utgår man
ifrån att individers studiemotivation påverkas av utbildningskontexten, och att karaktären på deras deltagande i sociala samman- 37 -

hang har betydelse för vilket slags motivation de upplever finns det
möjligheter att söka efter och försöka hitta framkomliga vägar för
ökad självbeslutsamhet. Från lärarprogrammets sida kan det i så fall
vara fruktbart att reflektera över hur utbildningen inverkar på studenternas självbeslutsamhet och motivation, inte minst under den
första terminen. Hur ser studenternas utbildningskontext ut? Vilka
undervisningsförhållanden i utbildningen kan antas gynna respektive hämma studenternas känsla av självbeslutsamhet?
Mot bakgrund av basic needs theory inom teorin om självbeslutsamhet (jfr Reeve et al, 2008; Ryan & Deci, 2000b) kan frågor om
hur väl utbildningen sörjer för och möter studenternas tre grundläggande behov av tillhörighet, kompetens och självständighet
granskas. Enligt Ryan och Deci (2000a) har kontexter där de tre
behoven understödjs visat sig främja engagemang, uthållighet och
goda studieprestationer. För en lärarutbildnings del kan det konkret
handla om att eftersträva studiemiljöer där studenterna erhåller
goda argument till varför de ska lära sig något, får informativ återkoppling och ges möjligheter att göra val. De inslagen bidrar till att
tillfredsställa de grundläggande behoven och de främjar internalisering av mer självbestämmande regleringar (se Figur 1). På motsvarande sätt leder kontroll, påtvingade uppgifter och deadlines till
en känsla av inkompetens och lägre autonomi. En kontrollerande
studiemiljö, där studenter utför pålagda uppgifter för att uppfylla
andras krav (se external regulation i Figur 1), hämmar dessutom
den inre motivationen (jfr. Deci & Ryan, 2000; Reeve et al, 2004; Reeve et al, 2008).

Lärarstudenters förutsättningar för
studieframgång
Med tanke på att svensk lärarutbildning har haft problem med avhopp i kombination med en låg andel manliga sökande (SOU
1999:63; SOU 2008:109) är det av intresse att titta lite närmare på
gruppen män i den här studien, och jämföra män och kvinnor. De
manliga studenterna angav i första hand inre (högsta medelvärdet
av de tre motiven) och altruistiska motiv (främst de manliga tidigarelärarna) till att de hade påbörjat sina studier. De altruistiska motiven var dock signifikant lägre än för de kvinnliga studenterna. Men
till skillnad mot tidigare forskningsresultat (Johnston et al., 1999;
Thornton, et al., 2007) så var inte männen mer påverkade av yttre
motiv än vad kvinnorna var. Även värdena för akademisk självtillit,
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de vill säga tilltron till att klara av sina studier, var likvärdiga mellan könen. Däremot rapporterade de manliga studenterna en signifikant lägre grad av akademiskt engagemang än de kvinnliga studenterna.
Av resultaten framgår det vidare att kvinnorna tenderar till att
vara mer motiverade i sina studier än männen. De kvinnliga studenterna uppvisade en signifikant högre grad av både autonom och
kontrollerad motivation än vad männen gjorde. Givet de båda motivationstypernas skilda karaktäristik kan detta framstå som märkligt,
men eftersom ett beteende kan ha flera drivkrafter kan en persons
motivation återfinnas inom flera typer samtidigt (jfr Ryan & Deci,
2000a). Bortsett från akademisk självtillit hade männen alltså signifikant lägre värden än kvinnorna när det kommer till motivation,
självbeslutsamhet, akademiskt engagemang och altruistiska motiv.
Även mellan tidigarelärare och senarelärare återfanns en
skillnad i betydelsen av altruistiska motiv, där den förra gruppen
skattade de skälen högre. Det synes alltså vara viktigare för de blivande tidigarelärarna att kunna hjälpa barn att lyckas i skolan och
bidra till en positiv samhällsutveckling. De resultaten nyanserar
bilden från en tidigare svensk studie där de blivande förskollärarna
och tidigarelärarna i huvudsak anförde inre motiv (jfr Holm, 2001).
En beaktansvärd aspekt av den här studien är dessutom att gruppen
manliga tidigarelärare hade det högsta altruistiska värdet av samtliga grupper som jämfördes utifrån kön och lärarkategori.
Utöver de altruistiska motiven så var också de inre motiven
viktiga för tidigarelärarna. De inre motiven verkar emellertid ha
ännu större betydelse för senarelärarna, som i signifikant högre utsträckning än tidigarelärarna hänvisade till inre skäl. De resultaten
bekräftar tidigare rön om de inre motivens betydelse för att söka sig
till en lärarutbildning (Johnston et al., 1999; Moran et al., 2001; Pop
& Turner, 2009; Thornton et al., 2007; Young, 1995b). Utifrån tidigare studier kan man förvänta sig att innebörden av de inre motiven
skiljer sig åt mellan de båda lärarkategorierna. Tidigarelärare har
tenderat till att betona sitt intresse för att arbeta med barn, medan
senarelärare istället har lyft fram sitt intresse för ämnet eller att undervisa i ämnet (Moran et al., 2001; Younger et al., 2004).
Senarelärarna uppvisade en högre akademisk självtillit än tidigarelärarna. Samtidigt visade korrelationsanalysen att det fanns
ett moderat positivt samband mellan inre motiv och självtillit. I och
med att data är insamlade i början av utbildningen förefaller det
rimligt att studenternas intresse för, och tidigare erfarenheter av,
studier i ett visst skolämne har betydelse för hur det skattar sin kapacitet att klara av utmaningar i kommande kurser inom lärarpro- 39 -

grammet. Tidigarelärarna gav emellertid uttryck för ett högre akademiskt engagemang än senarelärarna. Det kan tyckas något överraskande i och med att resultaten, i enlighet med tidigare studier,
(Fan & Williams, 2010; Suárez-Orozco et al., 2009), visar på ett positivt samband mellan akademisk självtillit och akademiskt engagemang. Här kan operationaliseringen av akademiskt engagemang
spela en viss roll. Sammanfattningsvis förefaller kvinnorna inom
den aktuella studentgruppen ha bättre förutsättningar för att uppnå
goda studieresultat än vad männen har. Mellan tidigarelärare och
senarelärare återfinns inte den skillnaden lika markant, utan de
båda grupperna ser ut att ha mer likvärdiga förutsättningar för att
lyckas med sina studier inom lärarprogrammet utifrån de faktorer
som har studerats i denna studie. Det är dock värt att notera att tidigarelärarna skattade högre värden än senarelärarna på de, enligt
den här studien, betydelsefulla variablerna altruistiska motiv och
akademiskt engagemang.
Att 143 (43.1%) av de studenter som påbörjade en lärarutbildning hösten 2008 har lämnat densamma drygt fyra och ett halvt år
senare är naturligtvis bekymmersamt för en professionsutbildning.
Det understryker betydelsen av resonemangen ovan om att redan
under det första året på lärarprogrammet verka för att stärka lärarstudenternas akademiska självtillit, autonoma motivation och akademiska engagemang. Allra störst var avhoppen bland senarelärare
och manliga lärarstudenter, vilket får anses vara väntat mot bakgrund av att de grupperna uppvisade jämförelsevis lägst värden för
altruistiska motiv och akademiskt engagemang.

Metodreflektioner
Som framgått ovan ligger resultaten i den här rapporten i flera avseenden i linje med tidigare svensk och internationell forskning
inom studiens kunskapsintresse (exempelvis betydelsen av inre och
altruistiska motiv), vilket styrker studiens giltighet och möjliga
räckvidd. Dessutom nyanseras och fördjupas tidigare forskningsresultat kring lärarstudenters motiv, akademiska engagemang och
avhopp. Samtidigt utgörs urvalet endast av studenter vid ett lärosäte, vilket begränsar möjligheterna till generalisering.
Ytterligare en begränsning med föreliggande undersökning är
att det är en tvärsnittsstudie baserad på ett mättillfälle. Det innebär
att vi egentligen inte med någon säkerhet kan uttala oss om riktningarna mellan variablerna, vilket hade varit fallet med exempelvis
upprepade mätningar inom en longitudinell design. Den enda vari- 40 -

abel som mäts vid ett annat och betydligt senare tillfälle är avhopp,
men även här då vid endast ett tillfälle. Att försöka mäta motiv till
att studera till lärare, studiemotivation, akademisk självtillit och
akademiskt engagemang genom skattningsformulär är ett vanligt
förfarande inom forskningen men samtidigt ingalunda oproblematiskt. Här föreligger naturligtvis risk för slarviga och oärliga svar, att
deltagare missuppfattar vissa textpartier eller inför sig själva eller
en tänkt läsare av enkätsvaren är upptagna av att vilja framstå som
en bättre människa. En förtjänst i studien är emellertid att dessa
självskattningar har kunnat relateras till ett annat, yttre mått, nämligen registrerade studieavhopp.
Val av teori och metod innebär alltid en perspektivisering där
andra möjliga infallsvinklar och aspekter av studerade fenomen
faller bort. Studiemotivation kan exempelvis studeras utifrån en rad
teorier (se Anderman & Anderman, 2009; Seifert, 2004; Schunk et al.,
2008; Woolfolk, 2009) och metoder (se exempelvis Schunk et al.,
2008, s. 6-17). Teorin om självbeslutsamhet är en av flera möjliga alternativ för en dylik studie. För att mäta motiv till att bli lärare
valde vi att utgå ifrån begreppen altruistiska, inre och yttre motiv
då pilotstudien indikerade att översättning av Factors Influencing
Tecahing Chocie Scale inte gav pålitliga resultat. Dessa forskningsmetodiska val har varit motiverade men kan likväl ha bidragit till
att resultaten inte återspeglar andra relevanta aspekter av de här
båda centrala begreppen inom den undersökta gruppen. Ett generellt synsätt på mätning, enligt Bryman (2011), är att forskare som
utvecklar mätinstrument ska ha det aktuella begreppets olika dimensioner i åtanke. Samtidigt påpekar Bryman (2011) att många
kvantitativa undersökningar endast förlitar sig på en indikator och
att det är fel att tro att det i sig gör dem bristfälliga. Det är ändå värt
att notera att enkäten inte innehöll frågor om den kognitiva dimensionen för begreppet akademiskt engagemang.

Sammanfattning och pedagogiska
implikationer
Av resultaten i den här studien framgår det att altruistiska skäl
sammanhänger med akademiskt engagemang och mindre risk för
avhopp samt att studenterna i första hand har påbörjat sin lärarutbildning till följd av altruistiska och inre skäl. Att de båda motiven
förmodligen är viktiga för potentiellt nya lärarstudenter är värdefullt att känna till vid rekrytering av nya studenter så att universitetet kan framhålla de aspekterna av lärarprofessionen. Det är också
viktigt att lärarutbildare är medvetna om att altruistiska och inre
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motiv är betydelsefulla för många lärarstudenter så att de redan
under utbildningen upplever att yrket lever upp till deras förväntningar. Från universitets håll blir det således viktigt att uppmärksamma altruistiska och inre motiv vid rekrytering såväl som under
utbildningens gång. Eftersom altruistiska motiv var den enda av de
tre motiven till att studera på lärarutbildningen som minskade risken för avhopp – en negativ relation som medierades av studieengagemang – förefaller det angeläget att lärarutbildare och lärarutbildningens design och innehåll befrämjar studenternas altruistiska motiv. Detta motiv har dessutom betydelse för själva läraryrket. Forskning har bland annat visat att i ju högre grad lärare i sina
relationer till elever uttrycker värme, närhet, omsorg, tillit och stöd,
desto vanligare är det med arbetsro i klassrummet och att elever
lyckas i sina studier, vilket i ännu högre grad gäller för elever med
låg socioekonomisk bakgrund (för en forskningsöversikt, se Thornberg, 2013, s. 103–110).
Av resultaten framgår det vidare att lärarstudenterna i högre
grad motiveras av intresse för lärarutbildningens innehåll och övertygelser om dess värde än av yttre incitament. Värdena för autonom
motivation och självbeslutsamhet är dock inte högre än att det finns
goda skäl för att sikta på högre värden. Detsamma gäller för studenternas akademiska självtillit och engagemang. Om man inom
lärarprogrammet har ambitionen att förbättra studieresultaten och
öka antalet studenter som fullföljer sin utbildning så kan man med
fördel sträva mot att studenterna uttrycker högre nivåer för de här
aspekterna.
En viktigt pedagogisk implikation för utbildningen i stort är
då att söka slå vakt om att de sociala sammanhang studenterna ingår i ska främja, inte hämma, deras självbeslutsamhet, akademiska
självtillit och akademiska engagemang. På ett allmänt plan kan det
handla om att sträva efter att utbildningen ska utgöra en god modell för de här tre aspekterna med avseende på arbetsformer, arbetssätt, kursinnehåll, återkoppling och examination. Den akademiska självtilliten kan också främjas genom att lärarutbildare ges
goda möjligheter för att kunna intressera sig för och följa upp hur
studenter tolkar uppgifter, sätter mål för sina studier och tar sig an
svårigheter det stöter på i kurserna de läser. Ytterligare en pedagogisk implikation blir att vara vaksam på utbildningsinslag av kontrollerande art, dvs påtvingad kontroll och pålagda uppgifter för att
uppfylla andras krav. Dylika inslag hotar de grundläggande behoven av autonomi, kompetens och tillhörighet och leder till en känsla
av inkompetens, brist på egen autonomi eller agens (agency) och
bristande tillhörighet. Avslutningsvis visade analysen av enkäterna
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att de manliga lärarstudenterna i jämförelse med de kvinnliga studenterna totalt sett uppvisade lägre värden för motivation, självbeslutsamhet och akademiskt engagemang. De resultaten ger en fingervisning om att de pedagogiska implikationerna ovan – för lärarutbildningen i stort – förmodligen gäller i ännu högre grad för de
manliga studenterna.
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