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Förord

Det största tacket går till alla elever och lärare som gjorde denna studie möjlig. Sedan vill jag också tacka min
flickvän som försåg mig med rikliga mängder kaffe så att studien också kunde färdigställas. Tack även till alla
lärare på Umeå Universitet som under de två senaste åren har gett mig den kunskap som krävs för detta.



School Performance and Upbringing in Sweden and Thailand – A Comparative Study 
Through the Lens of Maslow's Hierarchy of Needs

Sammanfattning/abstract
I den här studien undersöktes om det finns sammanband mellan studieresultat och uppväxtvillkor i två 
länder med olika kulturer. Uppväxtvillkoren representerades av Maslows behovstrappa som genom fem olika
kategorier förklarar mänskliga behov. Hur eleverna som deltog svarade på frågor konstruerade utifrån  
Maslows teori gav en indikator på hur deras uppväxt varit. För att få reda på deras betyg frågades eleverna 
om deras tidigare studieresultat i tre olika ämnen, engelska, matte och modersmål. Data samlades in genom 
ett frågeformulär med 15 frågor baserat på Maslows trappsteg. Denna studie undersökte likheter och 
skillnader mellan dessa länder för att se om Maslows teori överensstämmer med verkligheten oavsett vilken 
grupp som undersöks och därigenom kunna se om det finns något länderna kan göra för att förbättra sina 
resultat. Resultatet visade att det finns skillnader i både uppväxtvillkor och resultat i skolan. Maslows teori 
förklarar detta till en viss nivå, men enbart i Thailand. Det är någon okänd faktor som denna studie inte 
fångade upp som verkar påverka svenska studenters betyg. 

Nyckelord: Maslow, Uppväxt, Betyg, Sverige, Thailand, Fysiska behov, Trygghet, Gemenskap, 
Uppskattning, Självförverkligande.

This study examined if there are any correlation between school performance and upbringing in two 
countries with different cultures. The upbringing was represented by Maslow's hierarchy of needs that 
through five categories explains the human needs. The way students who participaded responded on 
questions based on Maslow's theory gave an indication on how their upbringing was. To know the students 
grades they were asked about their past school preformance in three subjects english, math and their native 
language. Data was collected with a questionnarie with 15 questions based on Maslow's steps on the hiarchy 
of needs. This study wanted to examine similarites and differences between these two countries to see if 
Maslow's theory correspond to reality regardless of what gruop that is examined and therefore be able to 
ascertain if there is something the countries can do to raise their students preformance. The results showed 
that there where differances in both upbringing and school performance. Maslow's theory explains this to a 
degree, but that was only the case in Thailand, it is some unknown variable that this study did not catch that 
seems to affect swedish students grades.
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1. Inledning
Denna studie undersökte hur skolprestationer, som mäts genom betyg, påverkas av uppväxtvillkor i olika 
kulturer, som mäts genom Maslows behovshierarki. Maslows teori går ut på att det finns fem trappsteg med 
mänskliga behov som alla försöker fylla. De fem trappstegen är: Fysiska behov, Trygghet, Gemenskap, 
Uppskattning och slutligen Självförverkligande. Utöver att det är rena behov säger teorin också att det först 
är när man uppfyllt mer basala behov som en person kan prestera på hög nivå och därigenom också kunna 
fokusera på mer krävande uppgifter som att prestera bra i skolan. Har man inte uppfyllt kriterier på lägre 
nivåer kan man inte nå nästa steg. Med andra ord, för att nå självförverkligande där man enligt teorin 
presterar bäst, måste en person först ha uppfyllt dom första fyra trappstegen (Maslow 1943, 370ff). Genom 
att undersöka vad som får elever att prestera som dem gör kan man lättare skräddarsy utbildningar som 
passar, inte bara på individnivå men kanske också hur för olika länder och kulturer kan påverka sina elevers 
studieresultat. 

Studien undersökte svenska elever och thailändska elever som är 18 år gamla. Eleverna fick svara på en enkät
med 15 frågor som behandlar Maslows behovstrappa och tre frågor angående deras betyg i matte, engelska 
och modersmål. Genom att titta på betygen och hur eleverna svarar på frågorna knutna till Maslow kan man 
se om uppväxtvillkor, som trappstegen representerar, påverkar prestationen i skolan. Denna studie syftar till 
att försöka besvara om det finns någon skillnad mellan dessa två länder när det kommer till uppväxt och hur 
eleverna presterar i skolan genom att jämföra och analysera likheter och olikheter i elevgrupper i två olika 
länder och kulturer. 

Om det finns verifierbara skillnader mellan elevgrupperna kan man diskutera om det finns värde i att 
anpassa undervisning man erbjuder i olika länder. Om olika elevgruppers uppväxtvillkor, levnadsstandard 
och livsvillkor resulterar i skillnader på skolprestation hos elever kan man också gissa att det krävs olika 
metoder för att öka deras skolprestation. Det är även bakgrunden till varför denna rapport författas. 
Nämligen att försöka se om två elevgrupper med olika förutsättningar presterar på liknande nivå och om 
prestationerna beror på samma faktorer. För att undersöka detta används kvantitativ metod, komparativ 
metod och linjära regressioner. Genom att genomföra studien genom kvantitativ metod och bruka statistiska 
modeller bör man kunna svara på frågan om det är samma faktorer i uppväxten som kan förklara liknande 
prestation inom skolan, man kan också till en viss del avgöra om det är andra faktorer som har större 
påverkan än andra. Kommer elever med olika bakgrund och villkor att följa samma mönster? Om samma 
faktorer påverkar alla elever oavsett härkomst kan denna studie hjälpa till med att förstå hur man kan lyfta 
elever och öka prestationen i skolan för alla. 

Resultatet visar att det finns skillnader mellan länderna i båda fall. Svenska elever har högre betyg i snitt och 
rapporterar även bättre uppväxtvillkor enligt Maslows trappsteg. Enbart thailändska elever följer vad 
Maslows teori förutspår och presterar allra bäst när det femte och sista steget är uppfyllt. Svenska eleverna 
som deltog i denna denna studie följer inte samma mönster och det är någonting utanför studiens ramar som
förklarar svenska elevers prestationer i skolan. 

Uppsatsen börjar med att beskriva syfte och frågeställningar för att sedan i mer detalj beskriva metod och 
teori. Fortsättningsvis kommer resultatdelen att redovisa hur elever presterar enligt Maslows teorier samt 
undersöka skillnader mellan dessa länder genom komparativ metod. Analys och resultat kommer att 
beskriva fynden och förklara vad det kan ha för innebörd och hur det kan påverka studieresultat. 

2. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie var att undersöka om det finns någon korrelation när det gäller skolprestation 
mellan elever i olika kulturer med olika uppväxtvillkor. De två länder som undersöks har olika kulturer och 
olika synsätt på barnuppfostran, skola och har olika värderingar. Genom att undersöka denna eventuella 
skillnad kan man få en djupare förståelse för människans behov och se vad som påverkar individers 
prestationer och därmed lättare kanske kunna lyfta fler elever till bättre prestationer inom skolan och även se
om man kan översätta ens land prestationer direkt till ett annat land. Genom att använda denna teori som 
grund kan man försöka förklara elevers upplevda nivå på trappan och deras prestationer i skolan och i första 
hand se om det överensstämmer med Maslows teori men också försöka se om något skiljer sig mellan dessa 
två olika elevgrupper i dessa länder.

• Kommer elever från Thailand och Sverige att uppnå liknande resultat om dessa befinner sig på 
samma nivå på Maslows behovstrappa?

• Finns det skillnader mellan dessa två länder när det gäller skolprestation?
• Är det samma faktorer som förklarar prestation i båda länderna?
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3. Tidigare forskning
I detta avsnitt kommer en genomgång av tidigare forskning som är relaterat till denna studie att ses över. Det
finns ingen tidigare studie som jämför just Thailand och Sverige genom Maslovs behovsteori. Däremot finns 
det mycket tidigare forskning som kan hjälpa med att tolka och förklara resultaten som denna studie 
kommer fram till. 
Bland annat finns det tidigare forskning som tyder på att 'fysiska behov' och 'trygghet' bland fattigare elever 
hade mer effekt på betyg än för de högre nivåerna på Maslows trappsteg (Noltemeyer, Bush, Patton, & 
Bergen 2012, 1862f). Detta kan förklaras genom att fattigare elever ofta inte kan nå upp till högre nivåer utan
fastnar med att försöka tillfredsställa de mest grundläggande behoven. I motsvarande fall kommer 
befolkningen i mer utvecklade länder oftare fokusera på att uppfylla högre nivåer på behovstrappan, det vill 
säga 'uppskattning' och 'självförverkligande' (Sirgy 1986, 329). Det finns forskning som tyder på att alla 
nationer oundvikligen kommer att klättra på Maslows behovstrappa och därmed minska skillnaderna mellan
länder. Detta beror på att länder automatiskt fyller behoven och allt eftersom tiden går kommer länder att nå 
högre upp på behovstrappan (i snitt av befolkningen) detta eftersom steg 2 på trappan oundvikligen kommer 
efter att steg ett är uppfyllt och steg tre kommer efter två osv. (Hagerty 1999, 9). En person kommer i stora 
drag att fylla på sina behov som Maslow förutsåg där man börjar på nivå ett och klättrar vidare till högre 
nivåer över tid (Hagerty 1999, 15). 

De två högre nivåerna är mer inriktade på individuella motivationer och detta är positivt korrelerat med att 
prestera på en högre nivå, som Maslow förutsåg (Adiele & Abraham 2013, 140). Att ha en högre 
'uppskattning' är också en faktor som är positivt korrelerad till prestation (McInerney, Roche, McInerney & 
Marsh 1997, 229). Detta antyder också att Maslows teori stämmer med verkligheten. För att kunna prestera 
på så hög nivå som möjligt måste man först klättra upp på högre nivåer på behovstrappan. Däremot påverkas
fattigare länder mer av de två första stegen. Maslows behovsteori säger just detta (Maslow 1943, 370ff) men 
detta utesluter inte att det finns effekt på lägre nivåer, utan enbart att det är där den stora skillnaden finns.

Vidare är Sverige är ett väldigt individualistiskt samhälle jämfört med Thailand (Hofstede-Insights, 2017). 
Motivationen till att studera varierar mellan individualistiska samhällen och kollektivistiska samhällen. En 
person från ett individualistiskt samhälle har oftare en egen motivation till att fokusera på studier medan en 
person från kollektivism ofta har flera faktorer som kan påverka motivationen till skolan, bland annat familj, 
krav att tjäna pengar, kulturella och sociala förväntningar. (McInerney Et al 1997, 230). Detta stärks också av
att det finns tidigare forskning som tyder på att individualistiska samhällen presterar bättre betygsmässigt 
(Hwang, Kessler & Francesco 2004, 139ff.).

Det finns kritik mot Maslows behovshierarki som är viktig att vara medveten om när man arbetar med hans 
teori. En vanlig kritik är att det inte finns nog med forskning som stärker teorins rigida struktur, med andra 
ord är behoven i teorin verkliga men i vilken ordning stegen bör uppfyllas är inte självklart. Att man måste 
uppfylla föregående steg innan man kan gå vidare finns det enbart svaga bevis för och att det är högst 
individuellt vilka behov som är viktigare än andra (Wahba & Birdwell 1976, 212ff). 

Vidare menar vissa kritiker att Maslows teori är baserad på västerländsk ideologi och har problem med att 
fånga upp andra kulturer och deras sociala och intellektuella behov. En viktigt exempel på just detta är att 
olika kulturer har olika struktur när det kommer till vilka behov som upplevs, om man jämför 
individualistiska kulturer mot kollektivistiska kulturer ser man att den förstnämnda fokuserar mer på 
'självförverkligande' och egen tillfredsställelse medan människor i kollektivistiska kulturer har mer fokus på 
att accepteras i samhället och gruppen de tillhör (Hofstede 1984, 389f).  

4. Teori
I detta avsnitt kommer det teoretiska ramverket att beskrivas. Även skillnader mellan de två länderna 
kommer att diskuteras, både kulturellt och i skolans struktur. För att förklara ländernas olika uppväxtvillkor 
kommer Maslows behovsteori vara grunden för att förklara nivån 18-åriga elever befinner sig på nu. Ett högt 
poäng på Maslow kommer i detta fall anses vara en indikator på alla elevers uppväxt. Det kommer att vara en
indikator eftersom eleverna som undersökts just lämnat barndomen bakom sig och beroende på vilken nivå 
de befinner sig på till stor del kommer att bero på vuxna kring dem på grund av att eleverna var barn och 
tillskrivs inte makten att själva påverka sina livsvillkor. 

Enligt teorin är det ett livslångt klättrande för att nå högre upp på trappan, eftersom eleverna i detta fall just 
börjat klassas som vuxna kan man hävda att deras nuvarande position på trappan till stor del beror på deras 
föräldrar och andra vuxna i deras närhet. Det är först när man kan börja ta mer eget ansvar över sitt liv, 
vilket barn inte kan till lika stor utsträckning som vuxna, man kan börja att arbeta med kvaliteterna som vi 
har i oss för att klättra högre (Ventegodt, Merrick & Andersen 2003, 1050)
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4.1 Maslows behovsteori
Inom Maslows behovsteori har personer fem steg att röra sig på, en så kallad behovstrappa. Denna trapp 
består av;  Fysiska behov, Trygghet, Gemenskap, Uppskattning och Självförverkligande. Teorin säger att man
måste ta sig upp på högre nivåer för att kunna utföra mer komplicerade handlingar, som exempelvis att 
kunna prestera bra i skolan. Enligt teorin kan en person inte befinna sig på ett högre trappsteg om man inte 
först uppfyller kraven på det lägre steget (Maslow 1943, 370ff). Det är dessa trappsteg som kommer att 
representera uppväxtvillkoren en elev har haft under de senaste 18 åren. Denna teori kommer inte att fånga 
upp det till 100% men det kan vara en stark indikator.

Mer detaljerat består Maslows behovstrappa av;  
Den första nivån, 'Fysiska Behov', beskriver de mest grundläggande behoven som att äta, sova och dricka. 
Om en person inte får behoven uppfyllda kommer personens prestation inte vara på topp eftersom mycket av
tiden kommer att gå ut på att försöka fylla dem. En personen kommer med andra ord inte att kunna fokusera
på exempelvis skolan, mat i magen kommer vara viktigare än ett bra betyg på nästa test. Om behoven i första 
nivån är mötta och personen inte längre behöver oroa sig över det mest basala kan man nå nästa nivå som är 
'trygghet'. I denna nivå vill personen känna sig trygg genom att ha en plats där man kan minimera upplevda 
och verkliga faror. En person som exempelvis upplever våld i hemmet kommer inte heller kunna prestera 
särskilt väl i skolan. Tredje steget är Gemenskap (samhörighet och kärlek). När du äter dig mätt och inte 
oroar dig över våld och andra faror kan man börja fundera på att känna samhörighet.  
När en person har uppfyllt de tre ovanstående behoven kan en börja få uppskattning och 'självkänsla'. Både 
för sig själv och från andra. Man börjar få egna mål och egen vilja utöver de tre grundläggande behov som 
beskrivits ovan. Andra personer börjar också att uppskatta dig. Det är i detta steg man faktiskt bör kunna 
börja se skillnader i studieresultat. Om man börjar få ego och egna mål kan detta bli en motivation för att nå 
högre studieresultat. Och sista nivån är 'självförverkligande'. I detta steg kan man nå sin fulla potential. Har 
man uppfyllt alla basala behov kan man äntligen börja fokusera på självutveckling på en helt annan nivå. 
Nedan kommer mer ingående förklaring till varför dessa fem nivåer av trappan kan vara indikationer på 
varför betygen kan påverkas beroende av vilken nivå en elev befinner sig på (Maslow 1943, 370ff).

Varför Maslows trappsteg är bra indikatorer på hur man bör prestera i skolan går att finna i tidigare 
forskning. När det kommer till fysiska behov finns det mycket forskning som tyder på att en elev som äter bra
oftare kommer att prestera bättre jämfört med en elev som inte äter lika bra. Om en elev missar enstaka 
måltider är kopplingen inte lika stark till betygen men om det däremot är under långa perioder som barnet 
går utan tillräckligt med mat kommer det med stor sannolikhet påverka prestationen (Grantham-McGregor 
2005, 155), (Silva, et al 2017, 285f). Likt mat finns det mycket forskning som säger att för lite vätska kan 
påverka ens kognitiva förmåga, detta likt mat har olika påverkan beroende på hur pass uttorkad en individ 
är, en elev som dricker måttligt kommer inte påverkas men en elev som däremot närmar sig uttorkning 
kommer att signifikant tappa koncentration, minska kognitiv förmåga och därmed prestera sämre på tester 
(Bar-David, Urkin & Kozminsky 2005, 1667f), (Fadda, et al 2012, 735). Att sova dåligt påverkar också 
prestationen i skolan, en elev som sover för få timmar, lägger sig sent eller sover konstiga tider kommer att 
prestera på en lägre nivå än elever som sover bra timmar och har fasta regler när det kommer till  läggtider 
(Wolfson & Carskadon, 2003, 502). Det påverkar med andra ord enbart personer som haft brist under en 
längre period.

Trygghet är också en viktig del som kan förklara hur en elev presterar inom skolan. Ett barn som blir utsatt 
för våld kommer att prestera sämre i skolan och därmed få sämre möjligheter till att nå högre betyg 
(Rupande 2015, 177). Att känna gemenskap och tillhöra en grupp är viktigt för oss människor eftersom vi är 
flockdjur. Att inte tillhöra en grupp eller ha någon form av kärlek kommer förhindra en person att tänka, 
prestera och även ha en mängd andra negativa konsekvenser (Baumeister & Leary 1995, 499). Det finns 
också forskning som visar att familjen har större betydelse än vänner när det handlar om att prestera så väl 
som möjligt i skolan och att ha många vänner behöver inte överväga bristen eller lite tillhörighet med sin 
familj (Larson 1983, 742ff).  Att inte känna uppskattning för varken sig själv eller från alla leder till 
frustration eftersom det enligt Maslow alltid finns en vilja att öka sin självkänsla (Maslow 1970, 45). 
Frustrationen som uppstår beror ofta på låg respekt för sig själv och genererar i vissa fall psykisk ohälsa som 
leder till att personen inte heller kan prestera på den bästa nivån (Rosenberg 1995, 145). När det kommer till 
självförverkligande finns det starka indikationer på att en elev som följer sina egna mål och har en egen 
motivation till sina studier ökar elevens prestationer när det kommer till betyg (Adeyemo 2007, 199f), 
(Covington 2000, 180). 

4.2 Betyg som indikator på prestation
Det finns många olika saker som kan vara en indikator på hur en elev presterar inom skolan, bland annat kan
detta vara intelligenstester och andra standardiserade tester som eleverna kan genomgå. Men i en studie som
sammanfattade lärares åsikter om elevers prestationer var det mestadels konsensus om att betyg är den 
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starkaste indikatorn (Dornbusch et al 1987, 1244ff). Även om betyg har problemet med att det kan vara
ganska subjektivt, arbiträrt och kanske bara visar hur väl en elev följer skolplanen har det visat sig att betyg 
till skillnad från intelligenstester och standardiserade tester (som också kan mäta en elevs kunskapsnivå till 
viss grad) inte visar en elevs nivå lika väl som betyget gör (Quirk, Keith & Quirk 2001, 4f). Det finns även 
forskning som visar att det är väldigt få elever som överdriver sina betyg om de själva rapporterar sina egna 
resultat i enkätstudier. Därmed bör inte betygen som samlas in vara oroväckande långt ifrån sanningen 
(Dornbusch, Ritter & Steinberg 1991, 545). Det har visat sig att det är bäst att använda sig av betyg i matte, 
språk, vetenskap och sociala studier i denna form av undersökning och inte använda sig av betyg från 
exempelvis bild, musik och idrott (Quirk, Keith & Quirk 2001, 4f). Därav kommer matte, engelska och 
modersmål var ämnena som undersöks i denna studie.

Däremot finns det problem med att välja betyg som prestation, för det första kan det missa elever som har 
inlärningsproblem och för det andra att standardiserade tester inte enbart fokuseras på vad läraren lär ut i 
klassrummet (Bickel & Howley 2000, 8), (Schultz 1993, 221).  

4.3 Skillnader mellan Thailand och Sverige
För att man ska kunna utläsa något om resultaten i denna studie måste man också förstå grundläggande 
skillnader mellan dessa två länder. Nedan kommer skillnader i både skola och samhälle att diskuteras. 

När det gäller att täcka de fysiska behoven måste man först förstå att Sverige är ett rikare land än Thailand, 
både som nation men även per capita. Bruttonationalprodukt för landet per capita är  49759USD i Sverige 
och  16844USD för Thailand årligen (WEOD, 2017). Det är en stor skillnad och detta leder så klart till att 
levnadsstandarden kommer att vara olika mellan dessa två länder. Mindre pengar i varje familj bör göra 
antalet personer som inte uppfyller 'Fysiska behov' större. Utsatthet för våld mellan länderna skiljer sig 
också, ”Global Peace Index” utförd av institutet för ekonomi och fred tittar på 23 faktorer som tillsammans 
kan ge en bild av varje nations säkerhet (GPO). Indexet tittar bland annat på antalet mord, antalet fängslade, 
tillgång till vapen, mängden allvarligt våld och politiskt våld. Även om detta index inte fångar upp allt kan det
vara en indikator på hur säker man känner sig som en invånare i bägge länder och hur pass vanligt det är att 
bli utsatt för någon form av våld. 2018 hamnade Sverige på en 14e plats i världen medan Thailand placerade 
sig på 113e plats (GPI, 2017), detta visar att när det handlar om trygghet kommer en Thailändsk elev mer 
troligt att känna sig mindre säker, både i och utanför hemmet.

När det gäller gemenskap finns det också skillnader mellan länderna. Det som kan förklara en stor skillnad är
att Sverige är ett väldigt individualistiskt samhälle medan Thailand är mycket kollektivistiskt. Detta leder till 
att svenskar oftare tar hand om sig själva och sina närmsta medan thailändare oftare har en stor grupp man 
tillhör (Hofstede-Insights). Motivationen till studier och därmed betyg kan vara olika beroende på om man 
tillhör ett individualistiskt samhälle eller ett kollektivistiskt samhälle. Det finns indikatorer på att ett 
individualistiskt samhälle genererar bättre resultat i skolan (Hwang, Kessler & Francesco 2004, 139ff.) vilket 
också stärks om man tittar på gemensamma standardiserade tester. Sverige presterar bättre än Thailand i 
2015 års PISA-test (OECD, 2016). 

Skillnaden mellan uppskattning och självförverkligande kan till en viss mån också förklaras genom faktumet 
att Sverige är individualistisk och Thailand är kollektivistiskt. Självförverkligande är inte lika viktigt i en 
kollektivistisk miljö, utan det är viktigare att man arbetar för gruppen och samhället man tillhör.  Däremot 
kan detta ha motsatt effekt på uppskattning då det kan vara lättare att komma bra överens med andra i 
samhället om man har liknande mål och motivationer (Tafarodi & Swann Jr 1996, 654). Med andra ord kan 
man förvänta sig att svenskar har lättare med självförverkligande medan thailändare kan ha lättare med 
uppskattning från familj, vänner och samhälle.

Förutom de faktorer som är direkt kopplade till Maslows behovstrappa finns det också andra faktorer som 
kan vara till hjälp för att förklara skillnader mellan prestationer mellan dessa länder. Bland annat kan 
värdegrund i skolan vara ett sätt att förklara andra faktorer där samhället återspeglar sin kultur genom vad 
barnen ska formas till. Skillnaden mellan Sveriges och Thailands värdegrund i skolan är stor. Detta är 
förutom en kulturell yttring ytterligare ett exempel på vad som prioriteras i bägge länder. 

Svenska skolans värdegrund beskrivs i läroplanen (Skolverket, 2006a & 2006b). Det som lyfts upp som 
viktigt för den svenska skolan är uppdelad i fyra punkter; 

1. Människolivets okränkbarhet.
2. Individens frihet och integritet. 
3. Alla människors lika värde. 
4. Jämställdhet och solidaritet med svaga och utsatta   
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Thailand har sedan 2014 en ny värdegrund som skolan ska följa. Denna värdegrund är uppdelad i tolv 
punkter och är som följer; 

1. Lojalitet till nationen, en religion och till monarken.
2. Ärlighet, uppoffringar, ihärdighet och en nobel ideologi för allmänhetens bästa.
3. Uppskatta föräldrar, beskyddare och lärare.
4. Ihärdigt sökande efter kunskap, via skola och andra medel.
5. Bevara den thailändska kulturen.
6. Moral och god vilja mot andra.
7. Rätt syn på demokrati med Kungen som statsöverhuvud.
8. Disciplin, respekt för lagen och lyda de äldre.
9. Konstant medvetenhet till att göra goda gärningar, som lärt av Hans Kungliga Höghet Kungen.
10. Praktisera en hållbar personlig ekonomi, som lärt av Hans Kungliga Höghet Kungen.
11. Fysisk och mental styrka, vägra begå religiösa synder.
12. Upprätthåll nationens intressen över dina egna.

(Khaosodenglish, 2015)

Denna skillnad i respektive lands värdegrunder i skolan visar stora skillnader. Bland annat visar även detta 
också på individualism i Sverige och kollektivism i Thailand. I Sveriges fall visar det på en väldigt platt 
hierarki medan det i Thailands fall uppvisar motsatsen i flera punkter där en elev ses som en del av en lägre 
grupp i hierarkin. Kungen, föräldrar, lärare, polis och andra är alla över en thailändsk elev i hierarkin. Att 
bevara kulturen och att nationens intressen går över dina egna intressen är nästan Sveriges antites där 
individen lyfts fram som det viktigaste. Att bli en del av samhället och dra sitt strå till stacken är viktigt i båda
länder men det läggs extra tyngd på detta i Thailands värdegrunder.
   

5. Metod
Det här är en i huvudsak kvantitativ undersökning med syfte att undersöka eventuella skillnader mellan 
uppväxtvillkor och prestation i skolan. För att kunna undersöka detta skapades ett frågeformulär eleverna i 
respektive land fick svara på. Nedan kommer mer beskrivningar av metoder och konstruktionen av 
frågeformuläret att beskrivas mer utförligt.

5.1 Kvantitativ metod
Kvantitativ metod är matematiska handlingssätt som gör det möjligt att analysera större mängder data   
(Eliasson 2006, 28).  Denna metod kommer att användas i denna studie eftersom man lättare kan söka efter 
en statistisk korrelation mellan elevers upplevelser och elevers skolresultat samt se om det finns någon 
skillnad mellan länderna. Fördelen med kvantitativ metod är just att man kan beskriva en större population 
(Eliasson 2006, 30) och att kvantitativ metod bättre beskriver stora gruppers attityder jämfört med att 
intervjua ett fåtal (Black 1999, 216). Kvalitativ metod skulle ge mer utförliga svar men syftet med studien gör 
helheten mer intressant. Det viktiga i denna studie är inte att få utförliga svar utan att samla data i större 
mängd och sammanställa denna för att söka statistiska samband. I denna studie är det inte viktigt att veta 
varför en tillfrågad upplever exempelvis sitt familjeliv som hen gör, utan det viktigaste är hur hen upplever 
det. Exempelvis är faktumet att personen säger sig sova för lite med andra ord viktigare än anledningen till 
varför personen får för lite sömn. En nackdel som uppstår med denna metod är dock att svaren man får inte 
är lika nyanserade.

5.2 Komparativ metod
Komparativ metod används när man vill jämföra saker med varandra, i detta fall två olika länder. Denna 
metod gör det möjligt att lättare förstå skillnader och likheter som finns mellan länderna. Denna studie 
kommer att vara en fokuserad studie där det enbart är två länder som jämförs med varandra (Landman 
2003, 24). Fokuserade studier används just när det är ett fåtal länder som ska jämföras till skillnad mot  
exempelvis statistiska studier där fler än ett par tre länder undersöks (Denk, 2002, 42). För att utföra en 
fokuserad studie inom komparativ metod måste man ha beroende och oberoende faktorer (Landman, 2003, 
29). I denna studies fall är den beroende faktorn 'betyg' och de oberoende faktorerna är  'fysiska behov', 
'trygghet', 'gemenskap', 'uppskattning' och 'självförverkligande'. De fem oberoende faktorerna beskrivs mer 
utförligt under 'faktorer och analysmetod'.  Med andra ord kommer faktorerna kunna användas för att 
undersöka om det finns skillnader eller likheter i skolprestationer mellan länderna som förklaras genom de 
fem oberoende faktorerna. 

En nackdel med denna sorts studier är att det kan vara svårt att ta denna studies resultat och applicera den i 
andra fall (Frostgård & Rothzén, 2006, 6). Exempelvis kan man inte använda denna studies resultat för att 
försöka förklara samma fenomen i andra länder än just de som undersöks.
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5.3 Datainsamling/urval
För att möjliggöra jämförelser samlades data in genom att elever i både Sverige och Thailand fick svara på 
frågor i en enkät. Alla elever som deltar i studien är 18 år eller äldre. De svenska eleverna fick svara på 
frågorna genom en elektronisk enkät medan de Thailändska eleverna fick enkäten i fysisk form. Varför denna
skillnad uppstod är för att studien genomfördes i Thailand. Sammanlagt skickades formuläret till fem 
svenska skolor och fyra skolor besöktes fysiskt i Thailand. Populationen av svenska elever är svår att veta 
exakt med tanke på vilken form av formulär de fick svara på. Eftersom det var ett elektroniskt formulär kan 
man enbart veta hur många som svarade. I Thailand delades 300 enkäter ut. 

Sammanlagt svarade 112 elever på frågeformuläret, varav 48 från Sverige och 64 från Thailand. Utöver de 112
fullständiga enkäter samlades också 39 ofullständiga enkäter in i Thailand. Frågorna som eleverna svarade 
på baseras på Maslovs behovstrappa och är skapad efter Likertskalan. Denna skala är konstruerad som ett 
mätinstrument för att undersöka attityder (Bryman 2012, 166). Likertskalan har fem svarsalternativ som 
täcker alla attityder från 'instämmer helt' till 'instämmer inte alls'. Syftet med skalan är att försöka fånga in 
individers känslor till frågan (Black 1999, 213). Med denna skala kan man ge alla svar ett värde som sedan 
kan användas för beräkningar. Instämmer helt kommer få värde 5 och instämmer inte alls kommer få värde 1
(Jamieson 2004, 1217).

De svenska skolorna var alla kommunala och alla skolor i Thailand var statligt ägda. Innan enkäten skickades
eller delades ut tillfrågades rektorerna på de valda skolorna om det var möjligt för deras elever att delta i 
studien. Skolorna som deltog valdes genom slump och eleverna som valde att delta blev också slumpmässigt 
utvalda då de själva fick välja om de ville delta. 

5.3.1 Bortfallsanalys
Den totala populationen av elever är som nämnt ovan omöjlig att veta säkert. Svarsfrekvensen bland 
thailändska elever var 34% varav 13% ofullständiga. Svarsfrekvensen bland svenska elever är inte möjlig att 
beräkna, det enda man kan göra  är att göra en gissning och det känns inte nödvändigt på grund av att denna 
gissning kan vara allt från 48 elever till 1000+ elever. 

Bortfallet i studien har samma problem som svarsfrekvensen. Den svenska populationen är omöjlig att veta 
hur mycket bortfall det handlar om är bara spekulationer. I Thailand var det mycket externt bortfall med 
elever som av någon anledning valde att inte svara samt en del internt bortfall med elever som svarat men 
svarat på ett sätt som gör svaren obrukbara. De ofullständiga formulären kommer också att sammanställas 
och presenteras under resultat och därmed kanske kunna avgöra en anledning till detta interna bortfall. 
Ofullständiga formulär kan inte användas i andra delar av forskning eftersom det inte går att mata in den 
form av ofullständig data i linjära regressionsmodeller. 

5.4 Enkätens konstruktion
Enkäten (Bilaga 2 & 3) är uppbyggd efter Likertskalan och låter eleverna svara på påståenden som är 
uppdelade i en skala på 1-5, där 1 innebär att eleven inte alls håller med om påståendet medan 3 ses som 
neutralt och 5 säger att eleven håller med till fullo (Jamieson 2004, 1217).  Respondenterna har fått svara på 
påståenden i 5 kategorier (som de tillfrågade inte ser) med 3 påståenden vardera, totalt blir det 15 
påståenden som besvaras, alla påståenden är baserade på Maslows trappsteg. Eleverna svarar alltså på vad 
deras attityd är gentemot påståendet som formulerats i enkäten på en skala på 1-5. Det är med andra ord inte
den objektiva sanningen som efterfrågas utan elevens subjektiva åsikt till påståendet. Utöver 15 påståenden 
fick eleverna också svara på frågan om vad de fått för betyg i Matematik, Engelska och Modersmål. I 
Thailands fall betyder detta att skalan är 1-4 och för Sverige A-F (A=5 och F=0).

De fem kategorierna är studiens oberoende faktorer och frågan om betygen är det som klassificeras som 
skolprestation och är den beroende faktorn. Frågorna är som sagt konstruerade utifrån Maslows 
behovstrappa och de fem nivåer som beskrivits ovan. Fråga 1-3 handlar om fysiska behov, fråga 4-6 handlar 
om trygghet, fråga 7-9 handlar om gemenskap, fråga 10-12 handlar om gemenskap och fråga 13-15 handlar 
om självförverkligande. De 15 frågorna kommer att ge svar på vilken nivå eleven befinner sig och svaren kan 
vara en indikator på vilka skolprestationer man kan förvänta sig. Genom att också fråga eleven om tidigare 
resultat kan man se om det överensstämmer med teorin samt också jämföra svenska elever med thailändska 
elever. 

5.5 Faktorer och analysmetod
I studien undersöks om det finns någon skillnad mellan skolprestationen och eventuella bakomliggande 
anledningar till denna skillnad. För att göra detta undersöktes olika variabler. Variablerna kommer att 
undersökas både separat och tillsammans. För att kunna se om det finns något sammanband mellan 
variabler används orsak (Maslows trappsteg) och verkan (betyg). 
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För att kunna avgöra vilken variabel som är orsak och vilken som är verkan är det viktigt att tänka på 
tidsaspekt, vad som orsakar vad? (Olsson & Sörensen 2011, 120f). Denna studie utgår från att trappstegen 
som Maslow beskriver påverkar elevens betyg därmed kan man avgöra vilken variabel som är orsak och 
vilken som är verkan.  

De 5 kategorier som baseras på Maslows trappsteg indexeras och poängen från svaren summeras i alla 
kategorier.  Alla fem kategorier har ett separat värde men alla kategorier har även gemensamt ett totalvärde. 
Exempelvis; en elevs svar på första kategorin, 'fysiska behov'  kan vara  'instämmer helt' på fråga 1-3, vilket 
genererar en totalpoäng på 15 i denna kategori. Samma hypotetiska elev kanske får 10 poäng i 'trygghet', 8 
poäng i 'gemenskap', 10 poäng i 'uppskattning' och 6 poäng i 'självförverkligande', detta genererar en total 
poäng på 49. Sedan summeras svaren från alla elever på samma sätt så att bägge länder får ett totalt värde 
inom alla kategorier. Varje elevs totala poäng blir en indikator på dennes attityd (Black 1999, 227) och alla 
elever tillsammans blir en indikator på landets elevers attityder. 
Sammanlagt kan en elev få maximalt 75 poäng på formuläret, detta skulle antyda att eleven tycker att alla 
påståenden stämmer mycket bra överens med dennes liv. Å andra sidan kan en elev få minst 15 poäng om 
eleven inte tycker något påstående stämmer överens med dennes liv. 

På frågan angående betyg har svenska elever alternativet att svara F-A, där F är noll poäng och A är 5. Skalan 
är alltså minimalt 0 poäng till maximalt 15 poäng. Thailändska elevers skala är 1-4 där lägsta poängen blir 3 
och högsta 12. För att kunna jämföra dessa skalor med varandra kommer Thailands betyg att utjämnas så att 
det går att jämföra, ett betyg 1 blir 1,25, ett betyg på 2 blir 2,5, ett betyg på 3 blir 3,75 och ett betyg på 4 blir 5.

5.6 Linjär regression
För att kunna analysera samlad data kommer både enkel linjär regression och multipel linjär regression att 
användas. I en linjär regression beskrivs sambandet mellan en beroende variabel och oberoende variabler 
(Schneider, Hommel & Blettner 2010, 777). I detta fall kommer betyget vara den beroende variabeln och 
poängen på Maslow (uppväxtvillkor) vara den oberoende.   

5.6.1 Enkel linjär regression
Den enkla linjära regressionen kommer följa formeln Y=β0+β1x där Y är den beroende faktorn (betyg) och X 
den oberoende faktorn (Maslow).  β0 är intercepten och β1 är lutningen på grafen. En lutning på nära 0 
innebär att det finns väldigt lite relation mellan faktorerna och ett högre värde visar på stor relation 
(Schneider, Hommel & Blettner 2010, 777f). Relationen mellan Maslow och Betyg kommer att visualiseras i 
en graf med hjälp av denna formel för att kunna avgöra om det finns någon korrelation.

5.6.2 Multipel linjär regression
Den multipla linjära regressionen kommer följa formeln Y=β

0
+β

1
X

1
+β

2
X

2
+β

3
X

3
+β

4
X

4
+β

5
X

5
+e där Y är den 

beroende faktorn och X
1
 till X

5 
är

  
de oberoende faktorerna, med andra ord Maslows trappsteg. Intercept är β

0 

och β
1
-β

5 
är lutningskoefficient som förklarar skillnaden för varje X för Y, och e är modellens residual, vilket 

beskriver skillnaden det observerade och det predicerade värdet av Y. För att säkerställa signifikansen av alla 
oberoende faktorer kommer p-värdet också att presenteras (Schneider, Hommel & Blettner 2010, 779f). I 
denna studie kommer ett p-värde på 0.05 och under ses som signifikant.

Tabell 5-1 
Variablerna som används i den multipla linjära regressionen

Y Totalt Betyg i Matte, Engelska och Modersmål 

X
1

Fysiska Behov

X
2

Trygghet

X
3

Gemenskap

X
4

Självkänsla 

X
5

Självförverkligande

e Residual

β
0

Lutningskoefficient för intercepten

β
1
-β

5
Lutningskoefficient för alla X värden
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6. 5.6.3 Förväntad relation
Enligt Maslows teori borde alla variabler relatera positivt till ett bättre betyg emedan 'Självförverkligande' 
borde vara det som påverkar mest på grund av det är på detta trappsteg Maslow säger att man har möjlighet 
att prestera som bäst. Därför borde resultaten vara som man kan se i tabell 5-2.

Tabell 5-2
Förväntade resultat av den multipla linjära regressionen.

Variabel

Fysiska Behov +

Trygghet +

Gemenskap +

Självkänsla +

Självförverkligande ++

5.7 Etik
Studien följer de principer som tagits fram av Vetenskapsrådet. Nämligen informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2006). Informationskravet 
innebär att alla deltagare ska bli informerade om syftet och användningsområdet av studien. För att bemöta 
detta krav har rektorer och lärare fått ett informationsbrev som informerar om just detta. Eleverna har också 
fått tillgång till detta, för svenska elever var det bifogat i det elektroniska dokumentet och för de thailändska 
eleverna förklarade läraren detta muntligt. Samtycket har uppnåtts när eleverna har fått denna information 
och lämnar in sina svar (Vetenskapsrådet 2006, 9). På grund av att alla som deltar i studien är 18 år eller 
äldre har inget samtycke hämtats från föräldrar eller vårdnadshavare. Alla elever, lärare och rektorer har 
informerats om att alla är anonyma och att den data som samlats in kommer att hanteras på ett säkert sätt 
(Vetenskapsrådet 2006, 12). Nyttjandekravet är uppfyllt eftersom den insamlade data enbart kommer 
användas i denna studie och till det syfte som angavs i informationsbrevet. 

7. Resultat
I detta avsnitt kommer den insamlade svaren och resultatet av de statistiska analyserna att presenteras. Till 
en början undersöks bägge länders elevers rapporterade betyg. För att se om betygen är rimliga gjordes en 
graf för att se om betygen är normalfördelade. Figur 6-1 visar att bägge nationers betyg ser ut att vara 
normalt fördelade och spridningen visar att elever med alla olika betyg har svarat på formuläret även om fler 
med betyg i mitten av skalan verkar ha svarat, men det kan förklaras med hur betyg sätts av läraren och flest 
elever bör hamna någonstans i mitten. Grafens X-axel visar betyget och Y-axeln visar antalet elever med det 
betyget. Ett problem med denna visualisering är att Thailand och Sverige har olika betygssystem och därför 
har Thailands Y-axel ett värde på 1-4 medan Sveriges värde är F-A (0-5). 

Figur 6-1
Betygsfördelning för undersökta elever i båda länder.

I Figur 6-1 kan man också utläsa att Thailändska elever som deltagit i studien har lägre betyg gentemot 
Svenska elever eftersom Thailändska elever snitt centrerar sig över lägre betyg medan svenska elevers snitt är
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centrerade längre mot dem höga betygen. Vidare visar denna figur att det är färre svenska elever som fått 
lägsta betyget. Vidare kan man utläsa att bägge nationers elever har bäst snittbetyg i Modersmål, i det lägsta 
betygssnittet skiljer sig dock länderna åt, thailändska elever har i denna grupp presterat sämst i Engelska 
medan svenska presterade sämst i Matte. 

I Tabell 6-1 och 6-2 visas mer tydligt betygsfördelningen i alla ämnen för båda länder. Genom att jämföra 
tabell 6-1 och 6-2 kan man avgöra att Thailand elever har ungefär 50% fördelning mellan lägsta och högsta 
betyg, emedan svenska elever har en majoritet av C eller högre. Vidare kan man också se i rena antal att det 
är fler personer i Thailand som får lägsta betyg medan det bara är en handfull bland den svenska gruppen, 
även när korrigering för olika storlek på gruppen gjorts. 

Tabell 6-1
Betygsfördelning för thailändska eleverna.

Betyg Antal elever
Engelska

% av elever Antal elever
Matte

% av elever Antal 
elever 
Modersmål

% av elever

1 12 18.75% 5 7.81% 8 12.50%

2 24 37.50% 26 40.62% 19 29.69%

3 18 28.13% 20 31.25% 23 35.94%

4 10 15.63% 13 20.31% 14 21.88%

Tabell 6-2
Betygsfördelning för svenska eleverna.

Betyg Antal elever
Engelska

% av elever Antal elever
Matte

% av elever Antal 
elever 
Modersmål

% av elever

F 2 4.17% 2 4.17% 1 2.08%

E 1 2.08% 2 4.17% 3 6.25%

D 7 14.58% 7 14.58% 3 6.25%

C 15 31.25% 12 25,00% 14 29.17%

B 12 25,00% 15 31.25% 19 39.58%

A 11 22.91% 10 20.83% 8 16.67%

Tabell 6-1 och 6-2 visar att de svenska eleverna oftare hamnar över mitten av betygsskalan, över C i Sverige 
och över 2 i Thailand. Sammanlagt hamnar 79.16%  i Engelska, 77.08% i Matte och hela 85.42% i Modersmål
över mitten av betygsskalan bland de svenska eleverna. Respektive siffror för de thailändska eleverna är 
43.76% i Engelska, 51,56% i Matte och 57.82% i Modersmål. Detta visar att svenska eleverna som deltagit i 
studien har högre betyg än thailändska elever. Detta kan också utläsas i tabell 6-3 där snitten för elevernas 
betyg presenteras. 

Tabell 6-3
Elevernas samlade totala poäng och snitt i betyg och frågorna som konstruerats efter Maslow.

Thailand Totalt Thailand Snitt Sverige Totalt Sverige Snitt

Engelska - 2,41** (2,83) - 3,4**

Matte - 2,64** (3,11) - 3,38**

Modersmål - 2,67** (3,14) - 3,48**

Fysiska Behov 556* 8,69 461* 9,6

Trygghet 529* 8,26 454* 9,46

Gemenskap 537* 8,39 416* 8,67

Uppskattning 482* 7,53 443* 9,23

Självförverkligande 466* 7,28 451* 9,4
*Totala poängen kan inte jämföras direkt med varandra då det är olika stor befolkning mellan grupperna.
**Snittbetyget kan inte jämföras direkt med varandra då betygsskalan är olika mellan grupperna. Siffran inom parentes är det 
korrigerade värdet som representerar thailändska elever betyg på en skala som motsvarar Sveriges spann .        9



Tabell 6-3 visar att när det kommer till betyg rapporterar svenska elever i snitt högre betyg än thailändska 
elever  i samtliga ämnen. Alla ämnen i respektive land har ganska liknande resultat och inget ämne skilljer 
sig från resten. Likt figur 6-1 som uppvisar att båda länder presterar bäst i Modersmål och thailändska elever 
presterar sämst i Engelska och svenska elever sämst i Matte. Vidare undersöktes bägge länders medelvärde 
av värderingen på Maslows trappsteg. Även i denna kategori rapporterar svenska elever ett högre medelvärde
i samtliga fem trappsteg. Thailands elever har en trend där nästkommande trappsteg har ett lägre 
medelvärde, förutom 'Trygghet' som med en liten marginal bryter mot denna trend. Svenska elever å andra 
sidan har inte samma trend, som man kan se i figur 6-2 har svenska elever det lägsta värdet är 'Gemenskap' 
medan dem fyra andra kategorierna är ganska lika fördelade.

Figur 6-2
Svenska och thailändska elevers medelvärde på Maslows trappsteg

Figur 6-3 visar den enkla linjära regressionen för thailändska elever och alla datapunkter för alla elevers 
totala betyg och totala poäng för Maslow som eleverna rapporterat. Trenden är positiv och R2 som ligger på 
0,75 tyder på att regressionen beskriver denna trend ganska väl. Det finns variation och någon utstickare 
men majoriteten av elever samlar sig relativt nära trendlinjen. Den positiva trenden visar att thailändska 
elever får bättre betyg om eleven också har högre totalt poäng i Maslow. Låga upplevda poäng i Maslow 
resulterar i lågt betyg och ett högt poäng resulterar i högt betyg. 

Figur 6-3
Enkel linjär regression för thailändska elever. 
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Figur 6-4 visar den enkla linjära regressionen för svenska elever och alla datapunkter för alla elevers totala 
betyg och totala poäng för hur eleverna tycker att de placerar sig på Maslows trappsteg. Trenden är positiv 
och R2 som ligger på 0,26 tyder på att denna modell inte förklarar trenden särskilt väl. Det finns stor 
variation och många utstickare och eleverna i Sverige är mer spridda än thailändska elever. 

Figur 6-4
Enkel linjär regression för svenska elever. 

Trenden är fortfarande positiv och ett högre poäng i Maslow bör generera ett högre betyg men eleverna är 
mycket mer utspridda och trenden är inte lika säker. Det finns dessutom fler statistiska avvikelser i Sverige 
jämfört med Thailand. Vissa elever har rapporterat lägsta möjliga poäng i Maslows men samtidigt 
rapporterat högsta betyg eller lägsta betyg med ett någorlunda högt poäng på Maslow.  

Båda linjära regressioner visar en positiv trend men Thailand har mindre avvikelser och trenden är mycket 
mer tydlig jämfört med Sverige. Thailändska elever placerar sig oftare nära trendlinjen till skillnad från 
svenska som har mycket större spridning. Därav får Thailand ett högre R2 och därmed kan man göra bättre 
gissningar på hur en elev kommer att prestera baserat på Maslows teorier.

I Tabell 6-4 presenteras resultatet från den multipla linjära regressionen för Thailand. R-Square är på 0,78 
och Adjusted R-Square är 0,76 vilket tyder på någorlunda bra förklaring till vad som påverkar den beroende 
faktorn (betyg).  Två variabler är signifikanta på 0,05 signifikansnivå medan en variabel är just över.

Tabell 6-4
Resultat från den multipla linjära regressionen för Thailand

Koefficient P-värde

Intercept +0.0769 0.8979 

Fysiska Behov +0.2356 0.0128*

Trygghet +0.2212 0.0546 

Gemenskap +0.1848 0.1595 

Uppskattning -0.0950 0.4481 

Självförverkligande +0.3821 0.0016* 
Beroende Faktor: Betyg
R-Square: 0.78 Adjusted R-Square: 0.76

Nedan följer en mer ingående beskrivning för alla variabler.
Fysiska behov är signifikant med ett p-värde på 0.0128 och har ett koefficientvärde på +0.2356 vilket 
indikerar en positiv relation mellan betyg och att uppfylla de mest grundläggande behoven som att äta, 
dricka och sova bra. Vilket stämmer överens med det förväntade resultatet. 
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Trygghet är inte signifikant med ett p-värde på 0.0546. Däremot är det väldigt nära att vara signifikant och 
med ett koefficientvärde på +0.2212 kan man nästan säga att det indikerar en positiv relation till betyg. 
Däremot med mindre säkerhet eftersom p-värdet faktiskt är över signifikansgränsen. Därför kan man inte 
heller hävda att denna variabel stämmer överens med det förväntade resultatet.

Gemenskap är inte signifikant med ett p-värde på 0.1595 och därför kan man inte säga att denna variabel 
påverkar betyget en elev får och det går därför inte inte heller att uttala sig om den förväntade relationen till 
betyget.

Uppskattning är inte signifikant med ett p-värde på 0.4481 och därför kan man inte säga att denna variabel 
påverkar betyget en elev får och det går därför inte inte heller att uttala sig om den förväntade relationen till 
betyget.

Självförverkligande är signifikant med ett p-värde på 0.0016 och har ett koefficientvärde på +0.3821 vilket 
indikerar en positiv relation mellan betyg och att gå sin egna väg och följa sina drömmar. Detta stämmer bra 
överens med det förväntade resultatet eftersom att det är signifikant och har det högsta koefficientvärdet.

I Tabell 6-5 presenteras resultatet från den multipla linjära regressionen för Sverige. R-Square är på 0,30 och
Adjusted R-Square är 0,20 vilket tyder på en bristfällig förklaring till vad som påverkar den beroende faktorn
(betyg).  Ingen variabel är signifikant på 0,05 signifikansnivå.

Tabell 6-5
Resultat från den multipla linjära regressionen för Thailand

Koefficient P-värde

Intercept +4.333 0.0849

Fysiska Behov +0.1353 0.7643 

Trygghet +0.0899 0.8911 

Gemenskap +0.3455 0.3721 

Uppskattning +0.3605 0.5742 

Självförverkligande -0.1612 0.7331 

Beroende Faktor: Betyg
R-Square: 0.30 Adjusted R-Square: 0.20

Nedan följer en mer ingående beskrivning för alla variabler.

Fysiska Behov är inte signifikant med ett p-värde av 0.7643. Därmed kan man inte säga att detta är en faktor 
som förklarar en svensk elevs betyg. Det går inte att uttala sig om den förväntade relationen till betyget. 

Trygghet är inte heller signifikant med ett p-värde på 0.8911. Därför kan man inte påstå att trygghet påverkar
betyget för eleverna som deltagit i studien. Det går inte att uttala sig om den förväntade relationen till 
betyget.

Gemenskap med ett p-värde på 0.3721 är inte heller signifikant och därför påverkar inte denna variabel 
betyget. Det går inte att uttala sig om den förväntade relationen till betyget.

Uppskattning har ett p-värde på 0.5742 och det är inte signifikant och därför påverkar inte denna variabel 
betyget. Det går inte att uttala sig om den förväntade relationen till betyget.

Självförverkligande med ett p-värde på 0.7331 är likt alla ovanstående variabler inte signifikant. Det går inte 
att säga att självförverkligande påverkar en svensk elevs resultat när det kommer till betyg.

6.1 Resultat av bortfall
Här kommer resultat från icke fullständiga enkäter presenteras. 39 stycken samlades in i Thailand som av 
olika anledningar inte kunde användas i resultaten. Varför det inte finns något liknande från Sverige är på 
grund utav att svenska elever fick ett elektroniskt dokument. Den vanligaste anledningen var att personerna 
inte hade fyllt i något/några betyg, detta observerades i 19 fall. 9 stycken hade flera inkryssade svar på 
samma fråga. 11 hade inte svarat på alla frågor, om Maslow och i vissa fall inte heller betyg. 
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Bland de elever som inte gett något svar på frågan om betyg är resultaten av vad eleverna kryssade på 
Maslows trappsteg liknande eleverna som gav fullständiga svar. I tabell 6-6 är det ett väldigt liknande 
resultat som presenteras i tabell 6-3. 

Tabell 6-6
Elever som inte gett svar angående sina betyg

Fysiska Behov Trygghet Gemenskap Uppskattning Självförverkligande

8,47 8,16 8,21 7,79 7,11

I fall där personer kryssat i flera svar var det oftast bara en fråga där två kryss gjorts på samma fråga. Men i 
ett fall var varje box kryssad. Av dem 8 som bara hade en fråga oanvändbar var det bara en som hade flera 
kryss i kategorin betyg. 7 hade ofullständiga svar när det kommer till frågor kring Maslows behovstrappa 
men hade fullständiga svar i betyg. Även i denna kategori av bortfall är det inte någon större skillnad mellan 
de elever med fullständiga enkäter. Resultatet följer i tabell 6-7. 

Tabell 6-7
Elever som inte gett fullständiga svar angående Maslows behovstrappa

Engelska Matte Modersmål

2,43 2,57 2,71

Bland de 11 elever som inte svarat på alla frågor var det 8 stycken som svarat på 5 frågor eller färre. Bland 
dessa 11 elever var det 4 stycken som hade fullständiga svar på betyg. I denna kategori av bortfall skiljer sig 
resultatet lite från övriga tidigare resultat, snittet i betyg är markant högre än snittet bland andra grupper. 
Resultaten kan ses i tabell 6-8.

Tabell 6-8
Elever som inte svarat på alla frågor i enkäten

Engelska Matte Modersmål

3,5 3,25 3,75

Det är svårt att avgöra vad detta interna bortfall beror på, men tabellerna kan visar att den vanligaste 
anledningen var att betygsfrågorna inte var fullständigt ifyllda. Detta kan bero på att eleverna inte minns sina
senaste betyg eller inte vill svara på frågor angående deras betyg. Vidare beror en stor del av bortfallet på att 
elever kryssat flera svarsalternativ på samma fråga, detta kan nog i stor del förklaras som misstag gjorda av 
studenterna, eftersom det enbart var en elev som kryssat alla svarsalternativ verkar det inte vara medvetna 
fel av de flesta. Sedan kan det också likt betyg vara känsligt för vissa elever att svara på frågorna som baseras 
på Maslows behovsteori.  

8.Analys
I detta kapitel kommer resultatet att analyseras och svara på studiens frågeställningar. Nedan kommer fråga 
för fråga att behandlas.

Finns det skillnader mellan dessa två länder när det kommer till skolprestation?
Det finns klara skillnader mellan thailändska elever och svenska elever. Även om skillnaderna i betyg inte är 
särskilt stora visar figur 6-1, tabell 6-1 och tabell 6-2 att svenska elever har högre betyg i alla undersökta 
ämnen och att svenska elever även har färre personer som fått lägsta möjliga poäng jämfört med thailändska 
elever, däremot får thailändska elever oftare det hösta betyget. Detta kan kanske också förklaras med att 
betygsskalan är annorlunda. Även om thailändska elever oftare får högsta betyg är det vanligare för svenska 
elever att placera sig mot toppen av betygsskalan medan thailändarna har en mer jämn fördelning bland 
eleverna i betygsfördelning. Tabell 6-3 bekräftar också att svenska elever presterar bättre när det kommer till
betyg, svenska elever har högre medelvärde i samtliga betygskategorier. Båda nationer presterar bäst i 
Modersmål men svenska elever har ett högre medelvärde, thailändska elever presterar sämst i Engelska 
medan Sveriges elever presterar sämst i Matte. Även om svenska elever verkar ha det jobbigast med Matte är 
deras snittbetyg i Matte ändå högre än thailändares snittbetyg. Att svenska elever presterar bättre än 
thailändska stämmer också överens med tidigare forskning som undersökt nationers betyg. Sverige, som är 
ett rikare land och som är mer individualistiskt borde prestera bättre än Thailand när man jämför betyg. 
Vilket också kan ses i PISA-undersökningar. 
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Skillnaderna kan också förklaras mer ingående genom att undersöka både uppväxten och den sociala 
effekten. Likt tidigare forskning hävdar ska svenska elever som har bättre förutsättningar inom alla 
kategorier på Maslows behovstrappa alla fördelar. Även om svenska elever inte har någon av variablerna 
signifikanta tyder den tidigare forskningen ändå på att bättre mat, dryck, sömn, trygghet, gemenskap, 
uppskattning, självkänsla kommer att resultera i bättre betyg. Att thailändska elever presterar snäppet sämre
är alltså inget som överraskar eftersom att dessa elever i snitt kommer ha mindre tillgångar, känna mer 
osäkerhet och leva i ett kollektivistiskt samhälle som sammantaget borde leda till sämre prestation i skolan.

Kommer elever från Thailand och Sverige uppnå liknande resultat om dessa befinner sig på samma nivå 
på Maslows behovstrappa?
På grund av att ingen av Maslows trappsteg var signifikanta för svenska elevers prestationer när det kommer 
till betyg kan detta inte bekräftas. Däremot kan man se indikatorer på att detta är fallet. Tabell 6-3 visar att 
Thailand har lägre snitt på Maslow och lägre snitt i betyg jämfört med Sverige som har högre snitt i båda. 
Detta tyder på att ett en elev som har fått högre poäng av Maslow i enkäten genererar högre betyg. Om man 
spekulerar att Thailand skulle höja sina elevers poäng för Maslow borde betygen också öka. Detta stärks 
också av figur 6-3 och 6-4 som visar på en positiv trend, ökar poängen ökar betygen. Detta bör stämma också
för svenska elever, däremot kan man inte hävda detta med samma säkerhet eftersom både den enkla linjära 
regressionen och den multipla linjära regressionen har lågt R2 för de svenska eleverna, vilket tyder på att 
relationen mellan Maslow och betyg är väldigt svag, om ens existerande. Att ingen faktor var signifikant 
försvårar också möjligheten att 

ge ett definitivt svar på denna fråga. Just på grund utav denna osäkerhet som uppstår med låg beskrivning av
modellen och mängden osignifikanta variabler måste man fundera på om det finns andra saker som kan 
förklara skillnaden. En förklaring kan vara att länderna har olika struktur i skolan, olika värderingar och 
olika synsätt på betygssättning. Även om den samlade data i vissa aspekter tyder på att elever med olika 
bakgrund och förutsättningar presterar lika beroende på var på Maslows trappa man befinner sig går det inte
att utesluta andra faktorer som inte tagits med i denna studie. 

Figur 6-2 och tabell 6-3 visar hur poängen är fördelade mellan de olika trappstegen. I Thailand ser den ut på 
ett sådant sätt som man kan förvänta sig om det stämmer överens med Maslows teori att man inte kan uppnå
högre steg om man inte först fått behov tillfredsställda i föregående steg. Det bör med andra ord bli färre 
(eller i alla fall lika många) poäng i nästkommande steg. Som man ser i 6-2 har Thailand denna trend, även 
om det finns en liten utstickare där 'trygghet' har lägre poäng än 'gemenskap'. Denna trend tyder på att 
Maslows teori stämmer i Thailand. Detta stärks också av figur 6-3 som tydligt visar en positiv trend mellan 
Maslow och betyg. Ytterligare en indikation för att Maslowsa teori stämmer bland Thailändska elever är när 
det kommer till att 'självförverkligande' är den faktor som mest borde påverkar prestationer går att finna i 
den multipla linjära regressionen. Som förutsågs tidigare i tabell 5-2 borde 'självförverkligande' vara den 
variabel som till störst del påverkar betyget ser man i tabell 6-4 att detta mycket väl stämmer. Koefficienten 
är positiv och har det högsta värdet bland de signifikanta variablerna. Att 'trygghet', 'gemenskap' och 
'uppskattning' inte är signifikanta påverkar inte detta resultat nämnvärt eftersom teorin säger att just 
'självförverkligande' är den nivå man borde vara på före man börjar se riktiga skillnader i betygen. 

När det kommer till svenska elever är det inte lika lätt att se samma koppling till teorin, eftersom ingen 
variabel var signifikant. Tabell 6-5 antyder att svenska elever inte följer Maslows trappsteg som den tidigare 
forskningen antyder att de bör, resultaten visar inte vad man kan förvänta sig, som exempelvis att den 
tidigare forskningen säger att en person bör prestera bättre om dessa behov på högre nivåer är uppfyllda. 
Svenska elever som är högt på Maslows trappsteg bör därför också prestera bättre men bristen på signifikans 
säger att man inte kan hävda de gör det. Undersöker man figur 6-3 ser man också att svenska elever inte 
följer samma trend som thailändska elever. Istället för att ha lägsta poäng i 'självförverkligande', vilket man 
bör ha eftersom färre elever når upp till den nivån enligt teorin, har man istället lägst poäng i 'gemenskap' 
och näst högst i 'självförverkligande'. Svenska elever verkar ha en förmåga att hoppa över steg som måste 
uppfyllas innan man tar sig upp på nästa nivå. Detta kan vara en förklaring till varför inget trappsteg är 
signifikant. 
 
Däremot tyder trenden i figur 6-5 på att högre poäng i Maslow resulterar i högre betyg även för svenska 
elever. Däremot är denna förklaring också svag som bäst eftersom modellen förklarar så lite (R2 på 0.26) av 
denna relation. Det är väldigt mycket större variation bland Svenska elever och detta tyder på att man inte 
kan säga med säkerhet att elever från Thailand och Sverige kommer att uppnå liknande resultat om de 
befinner sig på samma nivå på Maslows behovstrappa.

Att svenska elever inte har samma trend som thailändska elever i figur 6-2 kan eventuellt förklaras med 
kulturella skillnader. Som det står i 'Tidigare Forskning' är Sverige väldigt individualistiskt land medan 
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Thailand är mer kollektivistiskt. Detta kan förklara varför Svenska elever får mycket högre poäng på 
'självförverkligande' och lägre poäng i 'gemenskap'. Däremot kan inte detta förklara varför 
'självförverkligande' inte verkar påverka betygen hos svenska elever. Det man däremot kan hävda med viss 
säkerhet är att teorin verkar stämma i Thailand. Däremot går det inte att göra det samma med Sverige. I 
Sverige verkar det vara något annat som påverkar betygen, vilket antyds av den stora spridningen av betyg 
och poäng i Maslow som presenteras i figur 6-4. Något som kanske kan vara en del av förklaring till varför 
det ser ut som det gör bland svenska elever kan vara motivationen till studier, 'självförverkligande' behöver 
inte nödvändigtvis direkt översättas till bättre betyg utan det positiva som kommer med självförverkligandet 
kan eventuellt riktas mot andra saker, som exempelvis hobbys.  

Är det samma faktorer som förklarar prestation i båda länderna?
Även denna fråga är svår att ge ett direkt svar på. Det finns indikationer på att det finns likheter, men också 
indikationer på olikheter. Bägge nationerna har en positiv trend när det kommer till prestationer i skolan och
poängen av Maslow men det är bara i Thailands fall det faktiskt går att på viss nivå säga att Maslows teori 
stämmer överens med verkligheten. Eftersom svenska elever inte upplever att någon av trappstegen faktiskt 
leder till bättre betyg är det något utanför denna studies ramar som påverkar betygen mer än nivåerna man 
uppnått på trappan. På så vis kan man hävda att det är olika faktorer som påverkar prestationerna, men det 
utan att kunna säga vilka andra faktorer det är. I 'Tidigare Forskning' och 'Skillnader mellan Thailand och 
Sverige' nämns flera olika kulturella skillnader mellan thailändare och svenskar och det kan till en viss del 
förklara varför det är olika faktorer som påverkar betygen, det kan bland annat vara bakomliggande 
motivation till studier, mål i livet, individualism eller kollektivism, ekonomi, våld i landet och/eller 
skillnaden i skolsystemen. 

9. Slutsats
Det finns skillnader mellan länderna i både hur det teoretiska ramverket passar samt i betyg. Det man inte 
kan avgöra är om det beror på olika uppväxtvillkor. En anledning till varför denna studie genomfördes var att
försöka avgöra om det är samma faktorer som avgör hur väl man presterar i skolan oavsett bakgrund och 
uppväxtvillkor. Resultatet tyder på att det inte är samma faktorer. Vilka andra faktorer det handlar om 
lyckades denna studie inte fånga upp. Med andra ord kan inte denna studie med någon säkerhet säga att det 
är samma faktorer som påverkar resultatet i skolan i dessa två länder. Att Maslows behovstrappa skulle 
behövas göras om för att bättre beskriva skillnaderna kan inte heller avgöras, det finns tecken på att svenska 
elever och thailändska elever motiveras av olika faktorer men eftersom denna studie enbart undersökte 
korrelationen mellan uppväxt (Maslow) och skolprestation (betyg) kan man bara hävda att höga 
rapporterade poäng i Maslow av elever, speciellt i 'självförverkligande' enbart påverkar thailändska elevers 
betyg.

Däremot borde eventuellt den thailändska skolan försöka höja sina elevers upplevda nivå på Maslows 
trappsteg ytterligare eftersom att det finns en tydlig korrelation mellan att vara högt på Maslows trappsteg 
och ökat resultat i skolan, genom att göra det möjligt för unga vuxna att få bättre förutsättningar redan i 
barndomen kommer öka resultaten i skolan, om samma trend fortfarande håller. För att uppnå detta verkar 
det viktigaste vara att täcka elevernas 'fysiska behov' samt 'trygghet', detta genom att bland annat försöka öka
landets BNP per capita. Som tidigare forskning antyder påverkar 'fysiska behov' och 'trygghet' mycket i 
fattigare länder och genom att öka sin befolknings välstånd kan klättringen på trappan underlättas. Eftersom
Maslow i denna studie tolkas som uppväxtvillkor är det däremot viktigare att försöka få eleverna att klättra 
på Maslows trappsteg för elever i tidigare år för att få en framtida effekt. Däremot utesluter inte en större 
satsning på att höja yngre barns position på trappstegen även att man fortsätter försöka höja allas position på
trappan, oavsett ålder. Däremot bör denna satsning inte vara allt skolan gör för att förbättra elevernas 
prestationer. 

Om de behoven på de lägre trappstegen möts kommer, enligt Maslows teori, även högre steg på trappan att 
öka. Varför 'fysiska behov' och 'trygghet' anses viktigast är för att de också påverkar resultaten och på grund 
av hur teorin är utformad. Öka dessa två och resultaten kommer att öka, och det har även effekten av att höja
alla tre nästkommande nivåer, vilket kommer att generera betygshöjningar högre än att enbart fokusera på 
'självförverkligande'. En viktig del i detta resultat är just att det inte bara var 'självförverkligande' som hade 
positiv korrelation till betyg, enligt Maslow är det enbart på sista trappsteget man verkligen kan prestera på 
topp, men på grund av att 'fysiska behov' också är signifikant kan man genom att säkerställa dessa behov 
troligtvis lyfta dem elever som presterar sämst. 

Vad som kan göras för att öka Svenska elevers betyg kan däremot enbart spekuleras kring. Ingen variabel var 
signifikant och enbart en svag trend för höga poäng på Maslow genererar höga betyg kan det mycket väl vara 
så att den Svenska skolan har andra problem som överväger de mänskliga behoven. Vilka de andra 
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problemen är kan inte fångas upp i denna studie. Vad man däremot kan säga med ganska mycket säkerhet är 
att dessa två länder inte presterar på samma nivå, inte har haft samma uppväxtvillkor och att anledningen till
hur elever presterar skiljer sig åt.

Skillnaden mellan poängen på Maslows trappsteg kan till en stor del härledas till skillnaderna mellan 
länderna. Detta fångas inte upp genom statistiken men ett fattigare land bör inte ha samma poäng. Dessutom
är det faktum att Sverige är individualistiskt medan Thailand är kollektivistiskt också en stor del av 
förklaringen, länder som är individualistiska kommer oftare att fokusera på sina egna mål och drömmar, 
därför är det logiskt att ett fler elever från Sverige rapporterar högre poäng på 'uppskattning' och 
'självförverkligande' eftersom personen vill uppnå sina egna drömmar. Motsatsen är sann i större grad i 
Thailand där individen kommer att jobba hårdare för gruppen vilket kan ses i respektive lands skolas 
värdegrund. Sveriges skola bygger en individ medan Thailands skola bygger en del av en grupp.

En anledningen till denna studie är till viss del för att se om man kan hjälpa lägre presterande nationers 
skolor att prestera bättre. I detta fall presterar svenska elever snäppet bättre än thailändska motsvarande. 
Men just på grund av att det är olika faktorer som påverkar resultaten tyder det inte på att Thailand ska titta 
på Sverige om man vill höja kunskapsnivån bland sina elever. Även om denna studie är bunden i att enbart 
analysera dessa två länder kan man ändå fundera kring om det finns något värde av att andra länder med 
annorlunda kultur och uppväxtvillkor faktiskt försöker kopiera vad som görs i mer framgångsrika länder (när
det kommer till prestation inom skolan. Skulle Thailand exempelvis försöka kopiera det svenska 
skolsystemet finns det ingen indikator i denna studie att det skulle ha någon positiv verkan på thailändska 
elever. Däremot kan man inte bortse från att svenska elever har rapporterat högre poäng i Maslow och högre 
betyg i snitt, det Thailand skulle kunna lära av Sverige är att försöka öka sina ungas villkor tidigt i livet.

10. Framtida forskning
Det mest uppenbara är nog att undersöka en större grupp. Denna studie lider av att det var så relativt få 
elever som var villiga att delta i studien. En större population kan också ge ett bättre och mer klart resultat, 
även om det inte finns någon garanti att svenska elever inte skulle ha samma spridning i sina betyg och 
poäng på Maslow skulle en sådan undersökning ändå ge mer möjligheter att ge en gedigen förklaring. Andra 
framtida studier är att jämföra andra länder. Denna studie är låst i att enbart förklara likheter och skillnader 
mellan Thailand och Sverige och kan inte på något vis förklara något för andra länder. Det finns kritik mot 
Maslow som tyder på att det är en teori som är skriven från ett västerländskt perspektiv och vidare forskning 
kring teorins validitet i österländska delar av världen skulle kunna förklara mycket.

Att göra en liknande studie som denna men inkludera fler variabler skulle också kunna förklara varför 
svenska elever inte upplever något av trappstegen som signifikanta. Variabler som vilken motivation elever 
har till studier, familjens krav, skolsystem och andra faktorer som är genuina skillnader mellan länderna. 

16



Källor
Adeyemo, D. A. (2007). Moderating influence of emotional intelligence on the link between academic self-
efficacy and achievement of university students. Psychology and developing societies, 19(2): 199-213.

Adiele, E. E., & Abraham, N. (2013). Achievement of Abraham Maslow's Needs Hierarchy Theory among 
Teachers: Implications for Human Resource Management in the Secondary School System in Rivers State. 
Journal of Curriculum and Teaching, 2(1): 140-144.

Bar-David, Y., Urkin, J., & Kozminsky, E. (2005). The effect of voluntary dehydrationon cognitive functions 
of elementary school children. Acta Pediatrica, 94: 1667-1673.

Baumeister, R, F. & Leary,  M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachmensts as a 
fundamental human motivation, Psychological Bulletin. 117 3(1): 497-529.

Bickel, R. & Howley, C. (2000). The influence of scale on school performance: A multi-level extension of the 
Matthew principle. Educational policy analysis archives 8(1): 22-54.

Black, T.(1999). Doing quantitative research in the social sciences: an integrated approach to research 
design, measurement and statistics. London: SAGE.

Bryman, A.(2012). Social research methods. Oxford:Oxford University Press 

Covington, M. V. (2000). Goal theory, motivation, and school achievement: An integrative review. Annual 
review of psychology, 51(1): 171-200.

Denk, T. (2002). Komparativ metod –förståelse genom jämförelse. Lund: Studentlitteratur 

Dornbusch, S, M., Ritter, P, L., Leiderman, P, H., Roberts, D, F., & Fraleigh, M, J. (1987). The relation of 
parenting style to adolescent school performance. Child Development (58): 1244-1257.

Dornbusch, S, M., Ritter, P, L., & Steinberg, L. (1991). Community influences on the relation of family 
statuses to adolescent school performance: Differences between African Americans and Non-Hispanic 
Whites. American journal of education (99): 543-567.

Eliasson, A. (2006). Kvantitativ metod från början. Lund:Studentlitteratur. 

Fadda, R., Rapinett, G., Grathwohl, D., Parisi, M., Fanari, R., Calò, C. M., & Schmitt, J. (2012). Effects of 
drinking supplementary water at school on cognitive performance in children. Appetite, 59(3): 730-737.

Frostgård, M, Rothzén M. (2006). Why nations don’t go to war: En komparativ analys av Frankrikes och 
Tysklands ställningstagande emot Irakkriget 2003. 1-37.

GPI, G. P. I. (2017). Global Peace Index. 

Grantham-McGregor, S. (2005). Can the provision of breakfast benefit school performance?. Food and 
nutrition bulletin. 26(2): 144-158.

Hagerty, M. R. (1999). Testing Maslow's hierarchy of needs: National quality-of-life across time. Social 
Indicators Research, 46(3): 249-271.

Hofstede, G. (1984). The cultural relativity of the quality of life concept. Academy of Management Review, 
9(3): 389-398.

Hwang, A., Kessler, E. H., & Francesco, A. M. (2004). Student networking behavior, culture, and grade 
performance: An empirical study and pedagogical recommendations. Academy of Management Learning & 
Education, 3(2): 139-150.

Jamieson, S. (2004). Likert scales: how to (ab) use them. Medical education, 38(12): 1217-1218.

Landman, T. (2003). Issues and Methods in Comparative Politics: An introduction, 2.Ed. London: 
Routledge. 

17



Larson, R. W. (1983). Adolescents' daily experience with family and friends: Contrasting opportunity 
systems. Journal of Marriage and the Family. 739-750

Maslow, A. (1943). A theory of everything. Psychological Review 50(4): 370.

Maslow, A. (1970). Motivation and Personality. New York, US: Harper & Row, Publishers 

McInerney, D. M., Roche, L. A., McInerney, V., & Marsh, H. W. (1997). Cultural perspectives on school 
motivation: The relevance and application of goal theory. American educational research journal, 34(1): 
207-236.

Noltemeyer, A., Bush, K., Patton, J., & Bergen, D. (2012). The relationship among deficiency needs and 
growth needs: An empirical investigation of Maslow's theory. Children and Youth Services Review, 34(9): 
1862-1867.

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen:kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Stockholm: 
Liber. 

Quirk, K, J., Keith, T, Z., & Quirk, J. T. (2001). Employment during high school and students achivement: 
Logitudinal analysis of national data. The Journal of Educational Reserch, 95(1): 4-10. 

Rosenberg, M., Schooler, C., Schoenbach, C., & Rosenberg, F. (1995). Global self-esteem and specific self-
esteem: Different concepts, different outcomes. American sociological review: 141-156.

Rupande, G. (2015). Domestic Violence: The Old Age Family Problem in Kushinga Phikelela Farm 
Community and its Effects on School Children. International Journal of Humanities Social Sciences and 
Education. 2(1): 177-188. 

Schneider, A., Hommel, G., & Blettner, M. (2010). Linear regression analysis: part 14 of a series on 
evaluation of scientific publications. Deutsches Ärzteblatt International. 107(44): 776-782.

Silva, M. R., Kleinert, W. L., Sheppard, A. V., Cantrell, K. A., Freeman-Coppadge, D. J., Tsoy, E., & Pearrow, 
M. (2017). The relationship between food security, housing stability, and school performance among college 
students in an urban university. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 19(3): 
284-299. 

Sirgy, M. J. (1986). A Quality of Life Theory Derived from Maslow's Developmental Perspective: ‘Quality’Is ‐ ‐

Related to Progressive Satisfaction of a Hierarchy of Needs, Lower Order and Higher. American Journal of 
Economics and Sociology, 45(3): 329-342.

Tafarodi, R. W., & Swann Jr, W. B. (1996). Individualism-collectivism and global self-esteem: Evidence for a 
cultural trade-off. Journal of Cross-Cultural Psychology, 27(6): 651- 672.

Schultz, G, F. (1993). Socioeconomic advantage and achivement motivation: The important mediators of 
academic performance in minority children in urban schools. The Urban Rewiev. 25(3): 221-232.

Ventegodt, S., Merrick, J., & Andersen, N. J. (2003). Quality of life theory III. Maslow revisited. The 
scientific world journal. 3(1): 1050-1057.

Wahba, M. and Bridwell, L. (1976). Maslow reconsidered: A review of research on the need hierarchy theory, 
Organizational Behavior and Human Performance. 15(2): 212-240.

Wolfson, A. R., & Carskadon, M. A. (2003). Understanding adolescent's sleep patterns and school 
performance: a critical appraisal. Sleep medicine reviews, 7(6): 491-506.

18



Hemsidor
Anglioinfo Hemsida: https://www.angloinfo.com/how-to/thailand/family/schooling-education/education-
system Hämtad: 2019-05-18

Hofstede Insights hemsida: https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/sweden,thailand/ 
Hämtad: 2019-05-18

Khaosodenglish. ”Prayuth Asks Media To Stop Asking Kids About '12 Values'” 
http://www.khaosodenglish.com/life/2015/01/24/1422080179/ Hämtad: 2019-05-13

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) hemsida: 
http://www.oecd.org/pisa/data/ Hämtad: 2019-05-04

Skolverket hemsida: https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a6582a4/1553961645390/
pdf1659.pdf Hämtad: 2019-05-14

WEOD hemsida: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx Hämtad: 2019-
05-20

19



Bilaga 1. Utkast till Informationsbrev

Till dig som är lärare för gymnasieelever årskull 3

Information och förfrågande om deltagande i studie

Jag skriver till er för att fråga om det finns möjlighet för era elever att delta i en jämförande studie 

om skolresultaten i den Svenska skolan och den Thailändska skolan. Jag vill göra en undersökning 

angående eventuella skillnader mellan elever i olika kulturers prestationer och vad dessa eventuella 

skillnader kan bero på. Jag skickar därför ut ett elektroniskt frågeformulär till er hoppas dessa frågor

kan nå era elever. Jag hoppas ni kan dela länken till formuläret till de elever som är villiga att delta. 

Syftet med studien är att förhoppningsvis kunna hitta se både något gemensamt och någon skillnad 

hos dessa elever och i slutändan kanske kunna förklara varför dessa skillnader uppstår och kanske 

till och med kunna hjälpa elever att höja sina resultat om man vet vad dessa skillnader beror på.

Det är så klart helt frivilligt för eleverna att delta i studien. Allt material som samlas in kommer att 

hanteras konfidentiellt och förvaras på ett sätt som förhindrar obehöriga tillgång till den insamlade 

data, när studien är färdig kommer allt insamlat att förstöras. Ingen enskild person kommer att 

kunna identifieras. 

Jag heter Mikael Falk och läser kandidatkurs på Umeå Universitet. Som en del av utbildningen 

ingår ett uppsatsarbete vilket denna data kommer att användas till. 

Har ni några frågor hör gärna av er till:

Mikael Falk

Fami09zz@gmail.com



Bilaga 2. Enkät Svenska

Kryssa det alternativ som du tycker passar bäst.

(Fysiska Behov)*

1. Jag sover bra

Stämmer inte alls 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] Stämmer helt

2. Jag äter bra

Stämmer inte alls 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] Stämmer helt

3. Jag dricker bra

Stämmer inte alls 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] Stämmer helt

(Trygghet)*

4. Jag känner mig säker hemma

Stämmer inte alls 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] Stämmer helt

5. Jag känner mig säker i skolan

Stämmer inte alls 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] Stämmer helt

6. Jag känner mig säker på fritiden

Stämmer inte alls 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] Stämmer helt

(Gemenskap)*

7. Jag har nära vänner

Stämmer inte alls 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] Stämmer helt

8. Min familj stöttar mig

Stämmer inte alls 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] Stämmer helt

9. Jag accepteras av människor i min närhet

Stämmer inte alls 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] Stämmer helt

(Uppskattning)*

10. Jag har respekt för mig själv

Stämmer inte alls 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] Stämmer helt

11. Jag uppskattas av människor i min närhet

Stämmer inte alls 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] Stämmer helt

12. Jag uppmärksammas av andra

Stämmer inte alls 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] Stämmer helt

(Självförverkligande)*

13. Jag följer mina drömmar

Stämmer inte alls 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] Stämmer helt

14. Jag studerar vad jag vill studera

Stämmer inte alls 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] Stämmer helt

15. Jag har många intressen

Stämmer inte alls 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] Stämmer helt

Betyg

Modersmål 1 [ ]    2 [ ]    3 [ ]    4 [ ]    5 [ ]

Engelska 1 [ ]    2 [ ]    3 [ ]    4 [ ]    5 [ ]

Matte 1 [ ]    2 [ ]    3 [ ]    4 [ ]    5 [ ] *Dold information för deltagarna.



Bilaga 3. Enkät Thailändska

เลอืกสิง่ทีถ่กูตอ้ง

1. ฉันนอนหลับดี

ไมไมเ่ห็นดว้ย 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] ตกลง

2. ฉันกนิดี

ไมไมเ่ห็นดว้ย 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] ตกลง

3. ฉันดืม่ดี

ไมไมเ่ห็นดว้ย 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] ตกลง

4. ฉันรูส้กึปลอดภัยทีบ่า้น

ไมไมเ่ห็นดว้ย 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] ตกลง

5. ฉันรูส้กึปลอดภัยในโรงเรยีน

ไมไมเ่ห็นดว้ย 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] ตกลง

6. ฉันรูส้กึปลอดภัยฟรี

ไมไมเ่ห็นดว้ย 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] ตกลง

7. ฉันมเีพือ่น

ไมไมเ่ห็นดว้ย 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] ตกลง

8. ครอบครัวของฉันสนับสนุนฉัน

ไมไมเ่ห็นดว้ย 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] ตกลง

9. คนอยา่งฉัน

ไมไมเ่ห็นดว้ย 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] ตกลง

10. ฉันเคารพตัวเอง

ไมไมเ่ห็นดว้ย 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] ตกลง

11. คนเคารพฉัน

ไมไมเ่ห็นดว้ย 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] ตกลง

12. คนอืน่เห็นฉัน

ไมไมเ่ห็นดว้ย 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] ตกลง

13. ฉันทำาตามความฝันของฉัน

ไมไมเ่ห็นดว้ย 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] ตกลง

14. ฉันศกึษาสิง่ทีฉั่นชอบ

ไมไมเ่ห็นดว้ย 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] ตกลง

15. ฉันมคีวามสนใจ

ไมไมเ่ห็นดว้ย 1 [ ] 2 [ ] 3[ ] 4[ ] 5 [ ] ตกลง

 เกรด ภาษาไทย 1 [ ]    2 [ ]    3 [ ]    4 [ ]

 เกรด คณติศาสตร์ 1 [ ]    2 [ ]    3 [ ]    4 [ ]

 เกรด องักฤษ 1 [ ]    2 [ ]    3 [ ]    4 [ ]
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