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 SPØRGSMÅL SCORE 

 Dimension  # Hvorfor gør du (eller vil gøre) en særlig indsats på din ud-
dannelse? 

(1) Fuldkommen uenig 
(2) Meget uenig 
(3) Uenig 
(4) Hverken/eller 
(5) Enig 
(6) Meget enig 
(7) Fuldkommen enig 

Amotivation  

1 Det gør jeg ikke, da jeg virkelig føler at jeg spilder min tid 
med min uddannelse 

 

Point i alt =  2 Jeg gør meget lidt, da jeg ikke synes min uddannelse er værd 
at lægge en indsats i  

 

3 Jeg ved ikke hvorfor jeg har valgt at tage en uddannelse – det 
er en meningsløs uddannelse for mig 

 

Extrinsic regulation 
(social)  
 

4 For at få anerkendelse fra andre (f.eks. læreren, klassekamme-
raterne, familien, vennerne …) 

 

Point i alt =  5 Fordi andre vil respektere mig mere (f.eks. læreren, klasse-
kammeraterne, familien, vennerne …) 

 

6 For at undgå kritik fra andre (f.eks. læreren, klassekammera-
terne, familien, vennerne …) 

 

Extrinsic regulation 
(material)  
 

7 Fordi andre vil give mig en belønning hvis jeg gør en indsats i 
min uddannelse (f.eks. læreren, familien…) 

 

Point i alt =  8 Fordi det giver mig større jobmuligheder, hvis jeg lægger en 
tilstrækkelig indsats i min uddannelse 

 

9 Fordi jeg risikerer at skulle stoppe min uddannelse, hvis ikke 
jeg lægger en tilstrækkelig indsats i det 

 

Introjected regulation 

10 Fordi jeg ønsker at vise overfor mig selv at jeg kan 
 

Point i alt =  11 Fordi det får mig til at føle mig stolt af mig selv 
 

12 Fordi jeg ellers vil føle mig flov over mig selv 
 

Identified regulation  
 

13 Fordi jeg personligt synes at det altid er vigtigt at man lægger 
en indsats i ens uddannelse 

 

Point i alt =  14 Fordi det at lægge en indsats i en uddannelse stemmer overens 
med mine personlige værdier 

 

15 Fordi det betyder meget for mig at lægge en indsats i netop 
denne uddannelse 

 

Intrinsic motivation  
 

16 Fordi jeg synes min uddannelse er sjov 
 

Point i alt = 17 Fordi det jeg gør i min uddannelse, er spændende 
 

18 Fordi den uddannelse jeg er ved at tage, er interessant 
 

 


