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Vem är ”schysst” i skolan?
Samband mellan self-efficacy och gymnasieelevers prosociala

beteende

Ann-Charlotte Andersson-Wallin

Två studier undersökte hur self-efficacy, individens tro på sin förmåga,
inverkar på prosocialt beteende i skolmiljö. I Studie 1 besvarade 121
gymnasieelever en enkät, som mätte akademisk och emotionell self-efficacy
samt prosocialt beteende. I Studie 2 besvarade 48 gymnasieelever en enkät,
som mätte emotionell self-efficacy och prosocialt beteende. Studie 1 visade
att akademisk men inte emotionell self-efficacy korrelerade positivt med
prosocialt beteende. I begreppet emotionell self-efficacy finns två
känsloreaktioner: själv- och andraorienterade. Studie 1 tog hänsyn enbart till
självorienterade reaktioner. Eftersom andraorienterade reaktioner saknades,
kan det förklara bristen på samband. I Studie 2 korrelerade emotionell self-
efficacy positivt med prosocialt beteende, och andraorienterade
känsloreaktioner visade sig ha störst betydelse. Andraorienterad emotionell
self-efficacy kan antas vara en kraftfull källa till prosocialt beteende i
skolmiljö.

Key words: academic self-efficacy, emotional self-efficacy, prosocial
behavior, pupils, school environment

Inledning

Elever i gymnasieskolan förväntas både utveckla sina kognitiva färdigheter och fostras till
goda samhällsmedborgare. Det arbetas aktivt med förändrade pedagogiska metoder för att
stimulera kunskapsintaget och med utarbetade handlingsplaner för att ingripa mot och
motverka trakasserier (Orlenius, 2001). Skolverket visar i 2004 års utbildningsinspektion, att
gymnasieelever generellt sett trivs bra och känner en trygghet i den allmänna skolmiljön. I
årsrapporten sägs: ”... återkommande uttryck är att skolan kännetecknas av att vara lugn och
trygg, gott arbetsklimat, goda relationer, man trivs…” (2004 års utbildningsinspektion, s.109).
Inspektionen har även kommit fram till att många elever når föreskrivna kunskapsmål. Att en
viss grad av tilltro till den egna förmågan på olika plan (self-efficacy) är en förutsättning för
att eleven ska trivas i skolmiljön, är en av uppsatsens utgångspunkter. Begreppet self-efficacy
syftar på tilltron hos en individ att kunna organisera och genomföra de handlingar som krävs
för att nå önskade mål. En hög allmäntrivsel i skolan skulle kunna vara ett tecken på ett högt
prosocialt beteende. Med prosocialt beteende menas förmågan att utveckla sin sociala
kompetens, knyta kontakter och vara en god kamrat samt att fungera väl och vara accepterad i
gruppen – att vara ”schysst”. Mot denna bakgrund var det därför intressant att studera om det
kan antas finnas ett samband mellan self-efficacy och prosocialt beteende hos elever i
skolmiljö.

Tilltron till den egna förmågan kan vara avgörande för hur väl eleven trivs i skolan och
lyckas i studierna. Bandura (1997) menar, att elevens uppfattade tro på sin förmåga att utföra
handlingar med önskat resultat kan skifta, från att gälla i några få specifika funktionsområden
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till en bred variation av aktiviteter. Det finns bland annat skillnader i hur förmågor uttrycks
kognitivt och känslomässigt. Prosocialt beteende är ett beteende som inbegriper sympati,
hjälpsamhet och omtanke gentemot andra i syfte att etablera och upprätthålla positiva länkar. I
den här uppsatsen beskrivs först self-efficacy och de två speciella undernivåerna, akademisk
respektive emotionell self-efficacy. Sedan redogörs för begreppet prosocialt beteende.

Self-efficacy

Bandura (1997) tänker sig fyra grundläggande källor till self-efficacy. Tidigare självupplevda
erfarenheter av framgångar och misslyckanden är den första. Den andra källan är
modellinlärning. Med det menas att tron på den egna förmågan att lyckas i prestationer stärks
när individer betraktar andra som lyckas med liknande uppgifter. Enligt Bandura (1997)
påverkas således en persons self-efficacy i hög grad av tidigare åstadkomna framgångar eller
misslyckanden, men också av att se andra erfara framgångar och misslyckanden. Tidigare
bemästrade svårigheter fungerar som starka autentiska bevis för människan att hon faktiskt
har en förmåga. Dessa erfarenheter förser henne med framtida användbara strategier och
stärker kontrollen över kommande handlingar. Om människan inte har någon likvärdig
förebild att jämföra sina egna prestationer med har hon svårt att bedöma om dessa ska
betraktas som bra eller dåliga – är hon kompetent eller inte? Därför, menar Bandura (1997), är
det nödvändigt för människan att göra sociala jämförelser och därmed sätta sina egna
förmågor i relation till andras. Som en tredje källa till self-efficacy nämner Bandura social
övertygelse, vilket kan förklaras som vikten av positiv återkoppling från personer i
omgivningen. Detta grundar Bandura (1997) på det faktum, att människor som övertygas att
de besitter förmåga att bemästra ett speciellt problem också i högre grad gör så. Den fjärde
källan för self-efficacy är betydelsen av individens fysiska och känslomässiga tillstånd, där
Bandura menar att stress, negativ emotionell böjelse och feltolkning av fysiskt befinnande
försämrar bedömningen av den egna förmågan.

Akademisk self-efficacy. Bandura (1997) menar att en hög känsla av uppfattad self-efficacy
gynnar uppkomsten av kognitiva konstruktioner för att så effektivt som möjligt kunna uppnå
sina uppsatta mål. Effektiva kognitiva strategier, i sin tur, ger näring åt en persons self-
efficacy och således samverkar uppfattad self-efficacy med kognitiv self-efficacy. Enligt
Bandura (1997) genererar en stark känsla av kognitiv self-efficacy en högre nivå av
akademiska motivationer och prestationer samt utvecklar ett inneboende intresse för
akademiska stoff och tankesätt. Akademisk self-efficacy kan enligt Seifert (2004) förklaras
som en persons övertygelse att vara kapabel eller inte kapabel vad gäller att utföra
studieprestationer och att det i hög grad påverkar studiemotivation. Seifert (2004) menar att
teorin om att studenter som tror sig vara kapabla i högre grad också är studiemotiverade i
högre grad är otillräcklig för att ensamt förklara studiemotivation. Studenters beteenden
påverkas också i hög grad av emotionella reaktioner till studieuppgifter och studiesituationer.
Detta grundar Seifert (2004) på det faktum, att tilldelas en student en specifik uppgift i en
situation så skapar studenten omedelbart en känslomässig respons till uppgiften som vidare
driver denne till ett valt beteende. Studenten skapar och uppvisar följaktligen mönster av
övertygelser och känslor, vilka leder till olika beteenden, och med andra ord så påverkar
emotioner i hög grad en individs motivation och beteenden (Seifert, 2004).

Pajares (2002) skriver att det finns könsskillnader gällande akademiska prestationer och
gällande tron på sin egen förmåga att finna och använda sig av självreglerande
inlärningsstrategier för att uppnå uppsatta akademiska mål. Flickor uttrycker större
självförtroende i förmågan att använde sig av självdisciplinära inlärningsstrategier gällande
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läxläsning, förmågan att studera när det finns andra saker som lockar, förmågan att
uppmärksamma och komma ihåg muntlig och skriftlig information samt förmågan att aktivt
delta i klassrumsdiskussioner. Enligt Pajares (2002) har det emellertid framkommit att när
tidigare akademiska prestationer testas och förväntas tillämpas försvinner könsskillnaderna.
Med andra ord, när eleverna befinner sig på samma nivå av akademisk sakkunskap uppstår
mindre könsskillnader i tron på sin egen förmåga att verkligen använda sig av sina kunskaper.
Flickor uppvisar följaktligen en större förmåga att använda sig av självreglerande akademiska
strategier, men har inte ett lika stort självförtroende gällande reella akademisk färdigheter.
Pajares (2002) menar vidare att det bland annat skulle kunna förklaras med att könsskillnader
gällande akademiska färdigheter kan relateras till studenters stereotypa åsikter om hur en
kvinna, respektive man, ska vara. Det skulle kunna förklaras med att flickor förväntas vara
mer disciplinerade i skolmiljö, men inte förväntas konkurrera på manliga akademiska
domäner. Dock skriver Pajares (2002) att bilden av kvinnan som lika akademiskt kompetent
som mannen håller på att stärkas, och att flickor i högre grad uppmuntras både i hem och
skola till seriösa akademiska karriärer.

Emotionell self-efficacy. Trait EI kan översättas med emotionell intelligens som en
egenskap, enligt Petrides, Frederickson och Furnham (2003). De menar att Trait EI, eller
emotionell self-efficacy, kan sammanfattas som en kombination av känslorelaterade
självuppfattade förmågor och beteendedispositioner som rör en persons förmåga att känna
igen, behandla, och använda emotionellt laddad information. Emotionell self-efficacy
inkluderar empati, impulsivitet, och självsäkerhet likväl som element från social intelligens.
Petrides et al. (2003) särskiljer Trait EI från Ability EI, vilket det senare kan förklaras som
emotionell intelligens som en förmåga, likvärdigt med kognitiv-emotionell förmåga. Det
handlar om en persons förmåga att verkligen behärska förmågan att känna igen, behandla, och
använda emotionellt laddad information. Hur en person känner igen och behandlar sådan
information påverkas av både det kognitiva och det situationsbundna sammanhanget där den
känslomässiga stegringen sker (Bandura, 1997). Han menar vidare att när människor upplever
känslomässiga erfarenheter som de inte har upplevt tidigare kommer de kognitiva
bedömningarna av de situationsbundna faktorerna i hög grad att avgöra vilken känsla
personen kommer att känna.

Det finns en tydlig länk mellan att känna lycka och personlighet. Aktuell forskning har
bekräftat att välmående är en framträdande komponent av emotionell self-efficacy (Furnham
& Petrides, 2003). När en person uppfattar sig ha kontroll över sina känslor så främjar det
dennes välmående och lycka. Människor med hög emotionell self-efficacy uppfattar sig i
högre grad vara i kontakt med sina känslor samt att de i större utsträckning kan reglera sina
känslor, lyckas i relationer, och nå sociala framgångar. Det finns enligt Furnham och Petrides
(2003) en mångfald av variationer på hur lycka kan uttryckas och dessa uttryck är beroende av
individens självuppfattning och dispositioner. Detta kan överföras till att även gälla förmågan
att förbättra prestationer, kvalitet i relationer och det allmänna välmåendet.

Prosocialt beteende

Hastings, Rubin och DeRose (2005) definierar prosocialt beteende som ett beteende som
inbegriper sympati, hjälpsamhet och omtanke gentemot andra människor i syfte att aktivt
etablera och upprätthålla positiva länkar mellan medlemmar av en social grupp. Hinde och
Groebel (1991) menar att prosocialt beteende ofta förklaras som vilket beteende som helst
som gynnar andra, men anser vidare att ett möjligt prosocialt beteende är beroende av om
behovet uppstår i antingen en interaktion eller en relation. Om individerna är obekanta med
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varandra och möts i en första interaktion, så är sannolikheten mindre att ett hjälpbeteende
uppstår. Är individerna däremot bekanta med varandra – och med andra ord har interagerat
med varandra vid tidigare tillfällen – ökar sannolikheten att ett hjälpbeteende uppstår. Enligt
Hinde och Groebel (1991) är tillgången till tilltro en viktig faktor för viljan att hjälpa andra.
Det kan förklaras med att tilltro mellan personer inbegriper övertygelsen, att det mellan dem
finns outtalade förpliktelser om att ”hjälper jag dig, så hjälper du mig”.

Tesser (1995) menar att källan till prosocial motivation kan beskrivas utifrån fyra
psykologiska svar, där två förklaringar till prosocialt beteende är egoism och altruism. Ett
prosocialt agerande utifrån egoistiska skäl handlar om att våra motiv i grunden är
självtjänande. Det betyder att vi beter oss prosocialt för att det i slutänden gynnar oss själva på
något vis, snarare än att det fokuserar på den andres välmående. Altruistiska skäl fokuserar
främst på den andres välmående, utan hänsyn till möjliga självriktade vinster (Tesser, 1995).
Batson, Duncan, Ackerman, Buckley och Birch (1981) menar i en studie att empati leder till
altruistisk snarare än egoistisk motivation. Enligt Batson et al. (1981) kunde det i studien
konstateras att en person som kände en hög grad av empati för en hjälpbehövande var lika
redo att hjälpa oavsett om det var lätt eller svårt att ge sig iväg utan att hjälpa.

Hinde och Groebel (1991) menar, att hur en person agerar i en social situation påverkas av
en mängd omständigheter. Biologiska och miljörelaterade influenser är primära. De bidrar
effektivt till individens utveckling av ett möjligt prosocialt beteende och således även till ett
möjligt antisocialt beteende. För att förstå individuella skillnader mellan prosocialt beteende
menar Hastings, Rubin och DeRose (2005), att det bör uppmärksammas i vilken utsträckning
individer har fostrats till ett prosocialt tänkande och agerande. Detta kan motiveras med att
utvecklingen av ett prosocialt beteende bland annat är relaterat till modellinlärning, vilket
tyder på att ett barns grad av moralisk karaktär och uppförande påverkas av att barnet
betraktar förälderns grad av moralisk karaktär och uppförande (Hinde & Groebel, 1991).
Graden av prosocialt beteende kan också förklaras med biologiska skillnader, där vissa
människor tenderar att besitta en högre grad av självkontroll, en större förmåga att anpassa sig
till andra samt en större vilja att skapa sig goda självbilder (Hinde & Groebel, 1991).

Petrides, Frederickson och Furnham (2003) har i en studie undersökt vikten av emotionell
intelligens, eller emotionell self-efficacy, för bland annat antisocialt beteende i skolmiljö på
gymnasienivå. Undersökningen visade att gymnasieelever som uppvisade en god social
förmåga också var aktivt engagerade i emotionella värderingar och ändamål, och att dessa i
lägre grad skapade besvär av antisocialt beteende. Detta i motsats till gymnasieelever med låg
social förmåga, som i lägre grad var hängivna emotionella värderingar och ändamål. Petrides
et al. (2003) menar att dessa individer i högre grad kände sig socialt åsidosatta och uteslutna
och i högre grad skapade besvär i form av antisocialt beteende.

Anthony och Horne (2003) har i en studie analyserat effekterna av kön och
sammansättningen av kön i mindre grupper på prosocialt beteende. Undersökningen grundade
sig på enskilda firmor och familjeföretag med färre än fem anställda och hur dessa skötte
återbetalningen av små krediter. De utgick från hypoteserna att kvinnor i lägre grad än män
missköter sina återbetalningar samt att ju högre andel kvinnor i en grupp desto mindre risk att
lånen kommer att misskötas (Anthony & Horne, 2003). Analysen visade att när bara faktorn
kön var inkluderad verkade kvinnor i lägre utsträckning än män missköta sina lån, vilket de
bland annat härleder till uppfattningen om att kvinnor har en större medfödd egenskap att vilja
agera prosocialt än män. De menar vidare att när gruppens könssammansättning lades till var
inte längre kön signifikant utan snarare andel kvinnor i procent. Individer som tillhörde en
grupp som bestod av en hög andel kvinnor verkade i lägre utsträckning missköta sina
återbetalningar i jämförelse med individer som tillhörde en grupp som bestod av en låg andel
kvinnor. Därmed, menar Anthony och Horne (2003), tycks en grupps könssammansättning
påverka det prosociala beteendet i högre grad än faktorn kön. Det sistnämnda resultatet
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härleder de bland annat till uppfattningen om konstruerade könsroller och därmed till
relaterade förväntningar om hur en person enligt normer ska vara som kvinna respektive man.

Syfte och hypoteser Studie 1

Syftet med studien var att utreda vilken betydelse elevers tro på sin egen förmåga har utifrån
akademisk och emotionell self-efficacy för deras prosociala beteende i skolmiljön (se Figur
1). Vilken form av self-efficacy (akademisk respektive emotionell) har större samband med
deras prosociala beteende? Ett ytterligare syfte var att se om bakgrundsvariablerna kön och
etnicitet hade effekt på self-efficacy samt prosocialt beteende. Studien grundar sig på
antagandet, att emotionell self-efficacy är av större betydelse för elevernas prosociala
beteende än akademisk self-efficacy. Följande hypoteser ställdes upp inför den första studien:

1. Det finns ett positivt samband mellan emotionell self-efficacy och prosocialt beteende.
2. Det finns inte något positivt samband mellan akademisk self-efficacy och prosocialt

beteende.

Figur 1. Designen för Studie 1.

Studie 1

Metod

Deltagare
Undersökningens deltagare bestod i 121 gymnasieelever, varav 82 killar och 39 tjejer, i
åldrarna 15 – 19 år (M = 16.13, SD = 0.62). Eleverna kom från en kommunal gymnasieskola i
Mellansverige. Gymnasieskolan ingick i en kommun med cirka 20 000 invånare och bör
kunna anses som en typisk gymnasieskola i en småstadskommun. Gymnasieeleverna utgick
från sammanlagt sju klasser och samtliga elever gick i första ring på sina respektive program.
En tidigare studie har gjorts med syfte att undersöka relationen mellan subjektivt/objektivt
synsätt och empati (Håkansson Eklund, 2006). Målgruppen för den undersökningen var
gymnasieelever och val av målgrupp motiverades bland annat med att dessa elever kunde
antas vara gamla nog att både förstå uppgiften och fullfölja den. Val av skolform, för denna
undersökning, berodde alltså dels på att gymnasieelever kunde tänkas ha en större mognad
och förståelse och att detta borde underlätta vid ifyllandet av enkäter men också på att dessa
elever var minst 15 år och att det därmed inte behövde anhållas om tillstånd från föräldrar och
vårdnadshavare. Val av årskurs berodde främst på att gymnasieelever i första ring kan tänkas
vara mer absorberade av själva skolmiljön än gymnasieelever som börjar närma sig en
myndig ålder och som därmed är på väg ut ur skolan. Av 144 elever i populationen deltog 121
elever, vilket innebar ett bortfall på 23 elever, eller 15.9 %. Bortfallet kan förklaras med att 16

Emotionell self-efficacy

Prosocialt beteende
?

?Akademisk self-efficacy
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elever hade anmält sig sjuka, en elev ville inte medverka, tre elever kom så pass för sent att de
övriga klasskamraterna nästan hunnit färdigt med enkäten, en elev fyllde i enkäten men ville
inte lämna in den, en elev hade besvarat enkäten felaktigt samt att en elev hade besvarat
studiens två påståenden i form av lögn-items med högsta värdeenhet. Av 121 deltagare var 82
killar och 39 tjejer.

Material
Innan enkätens slutgiltiga utformning gjordes ett pilottest på en del av enkäten som gällde tre
fiktiva situationer, där varje situation förutsätter ett prosocialt agerande. Dessa fiktiva
situationer skapades och utformades av författaren för att passa in i undersökningen. För att
möjliggöra detta pilottest kontaktade undersökningsledaren en högstadielärare på en
högstadieskola i samma kommun som den aktuella gymnasieskolan och informerade denne
om undersökningens bakgrund, syfte och procedur. Läraren var positiv till uppdraget och
testade sedan de tre situationerna på två av sina klasser i årskurs nio. Läraren berättade för
eleverna att deltagandet var frivilligt och att de inte skulle uppge sina namn på enkäterna.
Läraren ansvarade även för att varje enskild deltagare var minst 15 år, och att det därmed inte
behövde anhållas om tillstånd för deltagande hos föräldrar och vårdnadshavare. Sammanlagt
57 elever deltog i pilottestet. Spridningen på de olika svarsalternativen kunde med blotta ögat
konstateras vara stor och de tre situationerna ansågs därmed intressanta för undersökningen.

En enkät användes som mätinstrument vid datainsamlingen. På enkätens framsida fick
respondenterna kryssa i uppgifter om kön, etnicitet och ålder. Enkätens frågor var skrivna i
form av påståenden och dessa skulle besvaras med hjälp av en sexgradig skala från ’Stämmer
inte alls’ till ’Stämmer precis’. För att underlätta besvarandet fanns på enkätens framsida
också ett informativt exempel på ett för undersökningen irrelevant påstående med de sex
svarsalternativen uttryckta i rangordnade ord. Enkäten inleddes med tre fiktiva situationer
som förutsätter ett prosocialt agerande, där respondenterna via påståenden fick ta ställning till
eventuellt prosocialt agerande. De tre fiktiva situationerna följdes av 26 påståenden. Åtta av
dessa påståenden mätte akademisk self-efficacy, åtta mätte emotionell self-efficacy och åtta
mätte prosocialt beteende. Samtliga påståenden var slumpmässigt blandade. Undersökningar
som grundar sig på självskattningar tenderar att locka respondenterna till att svara utifrån
sociala föreställningar om vad som förväntas av dem att svara. Därför kom enkäten även att
innefatta två påståenden i form av lögn-items, för att om möjligt fånga upp social
önskvärdhet.

Både SEQ-C, som mäter self-efficacy, och den aktuella komponenten utifrån
mångnivåmodellen, som mäter prosocialt beteende, har av författaren översatts till svenska
samt omformats för att passa in i denna undersökning.

Self-efficacy. Bandura, Pastorelli, Barbaranelli och Caprara har utvecklat ett
mätinstrument, Self-Efficacy Questionnaire for Children (SEQ-C), med avsikt att mäta barns
generella self-efficacy (Muris, 2001). Mätinstrumentets skala omfattar tre huvudområden av
self-efficacy: social och akademisk self-efficacy samt självreglerande efficacy. I en
undersökning som genomfördes 2001 använde Peter Muris SEQ-C för att mäta barns
generella self-efficacy i förhållande till depression. Muris (2001) använde två av Banduras et
al. tre huvudområden – social och akademisk self-efficacy. Med tanke på den
undersökningens syfte, att mäta relationen mellan SEQ-C och depression, valdes
självreglerande efficacy bort och ersattes med emotionell self-efficacy, och kom således att
innefatta akademisk, social och emotionell self-efficacy. Muris (2001) omarbetade version av
SEQ-C innehåller sammantaget 24 items i form av frågor med 8 items per huvudområde.
Varje item graderas från 1 = inte alls till 5 = väldigt väl. Höga siffror som resultat med detta
mätinstrument betyder en hög grad av generell self-efficacy. Exempel på frågor som rör
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akademisk self-efficacy är: ”Hur väl kan du studera när något annat intressant pågår?” och
”Hur väl lyckas du klara ett test?”. Exempel på frågor som rör social self-efficacy är: ”Hur väl
kan du bli kompis med andra?” och ”Hur väl kan du arbeta i harmoni med dina
klasskamrater?”. Exempel på frågor som rör emotionell self-efficacy är: ”Hur väl kan du
kontrollera dina känslor?” och ”Hur väl kan du berätta för en vän att du inte mår bra?”.

Då denna studie fokuserade på att mäta relationen mellan akademisk respektive emotionell
self-efficacy och prosocialt beteende var det därför relevant att använda en förändrad version
av Muris mätinstrument SEQ-C. Två av tre huvudområden, akademisk och emotionell self-
efficacy, kunde därmed användas för att mäta barns akademiska och emotionella self-efficacy
separat. Akademisk och emotionell self-efficacy analyserades följaktligen utifrån åtta
påståenden vardera. Sammantaget resulterade det i 16 items i form av påståenden som
graderades från 1 = stämmer inte alls till 6 = stämmer precis. Kontroll över påståendenas
homogenitet beräknades med Cronbachs´s Alpha. Cronbach´s Alpha för items som mätte
akademisk self-efficacy var 0.80. Den första analysen för emotionell self-efficacy gav ett
värde på 0.54. Homogeniteten kunde höjas till 0.71 genom att stryka påståendena 11 och 22.
Cronbach´s Alpha för emotionell self-efficacy var således 0.71.

Prosocialt beteende. Romano, Tremblay, Boulerice och Swisher (2005) har konstruerat
en mångnivåmodell för att studera sambandet mellan barns fysiska aggression och prosociala
beteende. För att mäta prosocialt beteende skapade Romano et al. (2005) sammanlagt nio
items i form av påståenden. Fem items var ämnade för 2-3 åringar och fyra items var ämnade
för 4-11 åringar. Samtliga items skulle besvaras av barnets moder. Varje item graderas från 0
= aldrig eller inte sant till 2 = ofta eller väldigt sant. Höga siffror, som resultat med detta
mätinstrument, betyder en hög grad av prosocialt beteende. Exempel på påståenden som rör
prosocialt beteende är: ”Jag erbjuder min hjälp till andra elever som har det svårt med en
uppgift”, ”Jag visar sympati gentemot andra elever som har gjort ett misstag” och ”Jag bjuder
in elever, som står utanför, till gemenskapen”. Ur Romanos et al. (2005) mångnivåmodell har
denna undersökning tagit användning av åtta items som rör prosocialt beteende. Författaren
valde bort ett påstående, som uppfattades som mindre anpassat till undersökningens
målgrupp. Det har uppmärksammats att dessa åtta items riktades till en yngre åldersgrupp än
undersökningens gällande åldersgrupp, men med tanke på att dessa påståenden skulle
besvaras av en vuxen har de inte uppfattats som orimliga. Sålunda bör dessa items ha lika hög
relevans för 15-16 åringar i skolmiljö, med den korrigeringen att samtliga items har
omformulerats en aning för att passa in i den aktuella undersökningen. Sammantaget
resulterade det i åtta items i form av påståenden som graderades från 1 = stämmer inte alls till
6 = stämmer precis. De tre fiktiva situationerna som förutsätter ett prosocialt beteende och
som följdes av tre påståenden samt de åtta påståendena gällande prosocialt beteende
sammanfördes och analyserades som en helhet. Kontroll över de sammanförda påståendenas
homogenitet beräknades med Cronbachs´s Alpha. Cronbach´s Alpha för samtliga items som
mätte prosocialt beteende var 0.91.

Procedur
Före studien tog försöksledaren kontakt med skolans gymnasiechef, som via ett missivbrev
informerades om bakgrund, syfte, procedur samt säkerställd konfidentialitet. Efter att
gymnasiechefen givit sitt medgivande fick denne även ta del av enkäten för undersökningen.
Vid ett möte på skolans samhällsinstitution informerades samtliga gymnasielärare om
undersökningens bakgrund, syfte, procedur och konfidentialitet. Alla fick också ta del av
enkäten. Gymnasielärarna var intresserade av att medverka till undersökningen, och 144
gymnasieelever i första ring, fördelade på sju gymnasieklasser, skulle medverka i studien.
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Under tre dagar besökte undersökningsledaren de sju klasserna. Besöken inleddes med att
berätta att deltagandet var frivilligt och att de inte skulle uppge sina namn på enkäten. Vidare
berättades att varje elevs svar skulle behandlas anonymt, samt att de besvarade enkäterna
skulle komma att behandlas konfidentiellt. För att motverka eventuella förväntningseffekter
avslöjades inte undersökningens egentliga syfte. Eleverna tillfrågades om de ville medverka i
en undersökning om hur gymnasieelever allmänt mår och hur de agerar i skolmiljö. Enkäten
delades ut och samlades in vid ett och samma undersökningstillfälle av undersökningsledaren.
Ifyllandet av enkäten varierade i tid men tog i genomsnitt mellan 5 och 15 minuter. Eleverna
fick svara på enkäten enskilt i klassrummet, där undersökningsledaren särskilt markerade
vikten av att varje påstående besvarades individuellt. I ett par klassrum var det möjligt för
eleverna att sitta med en bänk emellan sig, men i övriga klassrum hade ett sådant
arrangemang både vållat onödig åtgång av tid samt omotiverat besvär inför
undersökningssituationen.

Materialet analyserades med Pearsonkorrelationer, multipla regressioner och tvåvägs
ANOVOR. När resultaten hade sammanställts fick skolans gymnasiechef, de involverade
gymnasielärarna samt den aktuelle högstadieläraren ett brev där resultaten redovisades samt
en mer detaljerad beskrivning av undersökningen. Undersökningsledaren har för avsikt att
presentera resultaten muntligt inför varje enskild klass som är intresserad, där funderingar
kring undersökningen kan ventileras.

Resultat

Som beskrivits, kan akademisk self-efficacy definieras som en persons övertygelse att klara
av studieprestationer, medan emotionell self-efficacy kan beskrivas som individens
självuppfattade förmåga att förstå känslor och använda sig av emotionella reaktioner. I Studie
1 undersöktes vilken av dessa förmågor, akademisk respektive emotionell self-efficacy, som
hade störst samband med prosocialt beteende. Resultet visade att akademisk self-efficacy
korrelerade i högre grad positivt med prosocialt beteende än emotionell self-efficacy (se
Tabell 3). Hur eleven ser på sin förmåga att uppnå studieresultat hade med andra ord ett
starkare samband med prosocialt beteende än dennes självuppfattade emotionella förmåga.

Effekter av kön och etnicitet

Medelvärden och standardavvikelser för akademisk och emotionell self-efficacy samt för
prosocialt beteende togs fram för att visa om självskattningar på dessa mätskalor skilde sig åt
mellan gymnasieeleverna beroende på kön (se Tabell 1) och etnicitet (se Tabell 2). Ålder var
från början tänkt att vara en faktor i studien, men då spridningen på ålder visade sig vara
obetydlig (M = 16.13, SD = 0.62) ansågs den inte tillföra resultatet något.

Ett antal separata tvåvägs ANOVOR genomfördes för att se om kön och etnicitet hade
inverkan på akademisk och emotionell self-efficacy samt på prosocialt beteende.

För att studera effekten av kön och etnicitet på akademisk self-efficacy genomfördes en
tvåvägs ANOVA. Resultatet visade på en signifikant huvudeffekt av kön (F[1,118] = 5.84, p <
.02). Tjejer skattade sig ha en högre tro på sin akademiska förmåga, jämfört med killar (se
Tabell 1). Resultatet tydde även på en marginell effekt av etnicitet (F[1,118] = 2.98, p < .09).
Elever med invandrarbakgrund tenderade att ha en högre grad av akademisk self-efficacy än
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elever utan, men denna effekt var inte signifikant (se Tabell 2). Ingen interaktion fanns mellan
kön och etnicitet.

 En variansanalys utfördes även på effekten av faktorerna kön och etnicitet på emotionell
self-efficacy. Det resultatet uppvisade en marginell effekt av kön (F[1,118] = 3.12, p < .08) på
emotionell self-efficacy. Killar tenderade att ha högre grad av emotionell self-efficacy än
tjejer, men den effekten var inte signifikant (se Tabell 1). Ingen effekt av etnicitet kunde
påvisas, inte heller kunde någon interaktion mellan kön och etnicitet konstateras.

Med en tvåvägs ANOVA undersöktes också inverkan av kön och etnicitet på prosocialt
beteende. Här visade resultatet en signifikant huvudeffekt av kön (F[1,119] = 9.33, p < .05).
Tjejer uppvisade en högre grad av prosocialt beteende, jämfört med killar (se Tabell 1). Inte
heller här konstaterades någon effekt av etnicitet på prosocialt beteende. Ingen interaktion
mellan kön och etnicitet kunde konstateras.

Tabell 1
Medelvärden (och standardavvikelser) för akademisk self-efficacy och emotionell self-efficacy
samt prosocialt beteende utifrån kön

Kön Akademisk
self-efficacy

Emotionell
self-efficacy

Prosocialt
beteende

Kille 4.18 (.81) 3.71 (.81) 2.93 (.97)

Tjej 4.75 (.73) 3.38 (.85) 3.97 (.70)

Total 4.36 (.83) 3.60 (.84) 3.27 (1.01)

Utifrån Tabell 1 kan det förstås att tjejer är mer prosociala samt har en högre akademisk
förmåga. Killar uppvisar emellertid en högre emotionell förmåga, även om skillnaden inte var
signifikant.

Tabell 2
Medelvärden (och standardavvikelser) för akademisk self-efficacy och emotionell self-efficacy
samt prosocialt beteende utifrån etnicitet
Etnicitet Akademisk

self-efficacy
Emotionell
self-efficacy

Prosocialt
beteende

Med invandrarbakgrund 4.70 (.74) 3.56 (.66) 3.49 (1.00)

Ej invandrarbakgrund 4.29 (.84) 3.61 (.87) 3.21 (1.01)

Total 4.35 (.83) 3.61 (.84) 3.26 (1.01)

Tabell 2 visar att elever med invandrarbakgrund har en högre akademisk förmåga och är mer
prosociala, men dessa skillnader var inte signifikanta. Den emotionella förmågan visade sig
vara högre hos elever utan invandrarbakgrund, men inte heller den skillnaden var signifikant.
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Samband mellan akademisk self-efficacy, emotionell self-efficacy och prosocialt
beteende

Denna studie grundade sig dels på antagandet att det finns ett positivt samband mellan
emotionell self-efficacy och prosocialt beteende, och dels på antagandet att det inte finns
något positivt samband mellan akademisk self-efficacy och prosocialt beteende. För att
studera eventuella samband beräknades en Pearsonkorrelation mellan index för prosocialt
beteende samt mellan akademisk och emotionell self-efficacy (se Tabell 3).

Tabell 3
Pearsonkorrelation mellan prosocialt beteende, akademisk och emotionell self-efficacy.
Index 1 2 3 4

1. Prosocialt beteende

2. Akademisk self-efficacy .52*

3. Emotionell self-efficacy .17 .40*
* P < .01

Korrelationstabellen visade att inget signifikant positivt samband förekom mellan emotionell
self-efficacy och prosocialt beteende. Resultatet gjorde att hypotes 1 inte kunde bekräftas.
Tabellen visade också att det fanns ett signifikant positivt samband mellan akademisk self-
efficacy och prosocialt beteende (r = .52, p < .01). Inte heller hypotes 2 kunde bekräftas.

En multipel regression utfördes för att undersöka i vilken utsträckning prosocialt beteende kan
förutsägas från akademisk self-efficacy respektive emotionell self-efficacy (se Tabell 4).

Tabell 4
Multipel regression för att predicera prosocialt beteende från akademisk self-efficacy och
emotionell self-efficacy i Studie 1 (n = 121)

Prosocialt beteende
β för akademisk self-efficacy

β för emotionell self-efficacy

R2

.524*

-.023

.253

*P < .001.

Regressionsanalysen visade att endast akademisk self-efficacy signifikant predicerar
prosocialt beteende.

Diskussion

När eventuella samband mellan akademisk respektive emotionell self-efficacy och prosocialt
beteende undersöktes framkom fyra intressanta förhållanden: (1) Akademisk self-efficacy
korrelerade starkt positivt med prosocialt beteende, (2) tjejer visade sig ha en högre grad av
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akademisk self-efficacy, (3) de hade också en högre grad av prosocialt beteende och (4)
slutligen framkom också, att elever med invandrarbakgrund tenderade att ha en högre grad av
akademisk self-efficacy än dem utan.

Korrelationsanalysen av Studie 1 visade alltså, att akademisk self-efficacy korrelerar
positivt högre med prosocialt beteende än vad emotionell self-efficacy gjorde och varken
hypotes 1 eller hypotes 2 kunde bekräftas. Resultatet skulle därmed kunna överensstämma
med Banduras (1997) uppfattning om att kognitiv self-efficacy och social self-efficacy i hög
grad fungerar gemensamt. Det kan tolkas som att upphöjda akademiska ambitioner i hög grad
går hand i hand med minskad sårbarhet gentemot känslor av social obetydlighet. En hög tro
på förmågan till akademiska prestationer kan antas stimulera individen till att bygga upp goda
sociala förbindelser. Då korrelationerna inte ger besked om karaktären hos sambandet, kan det
också sannolikt vara det motsatta – att en hög social förmåga kan stärka en persons
akademiska self-efficacy.

Hög tilltro till den egna förmågan kan harmonisera med känslan av socialt anseende. Det i
sin tur kanhända stärker viljan att bygga upp och upprätthålla ett gott socialt umgänge. Tesser
(1995) menar att källan till prosocial motivation kan vara, bland annat, egoism, och att
prosocialt agerande av egoistiska skäl betyder att vi beter oss prosocialt för att det i slutänden
gynnar oss själva, snarare än att det syftar till den andres välmående. Uppnådda önskvärda
akademiska prestationer skulle således kunna generera social status och att det vidare skulle
kunna påverkar viljan att agera prosocialt. Det kan antas att egoism kan vara en tänkbar
förklaring till ett prosocialt beteende.

En annan tänkbar inverkan på prosocialt beteende, enligt Hastings, Rubin och DeRose
(2005), är att det bör uppmärksammas i vilken utsträckning individer har fostrats till ett
prosocialt tänkande och agerande. De menar att prosocialt beteende bland annat är relaterat
till modellinlärning. Denna uppfattning sammanfaller med Banduras (1997) övertygelse om
att modellinlärning är en av fyra grundläggande källor för self-efficacy. Med det menas att
tron på den egna förmågan att lyckas i prestationer påverkas av att se andra uppleva
framgångar och misslyckanden. Utifrån teorin om modellinlärning skulle en elevs grad av
self-efficacy och prosociala karaktär i skolmiljö påverkas av att eleven betraktar lärarens/den
närvarande vuxnes grad av self-efficacy samt prosociala karaktär. Skolan i allmänhet, och
grundskolan i synnerhet, verkar öppet och aktivt för att lösa enskilda fall av trakasserier samt
att det skapas handlingsplaner för att förebygga och motverka mobbing. Skolan verkar också
aktivt för att finna nya pedagogiska alternativ och för att lärare uppmuntras till en större
eftertanke gällande omväxlande inlärningsstilar i klassrumsmiljö. Då barn är skyldiga att gå
nio år i skolan och majoriteten av eleverna fortsätter till gymnasiet, är det sannolikt att
kontakterna med vuxna på skolan är av stor vikt för modellinlärning. Resultatet skulle, utifrån
modellinlärning, kunna tyda på, att övergripande moraliska värderingar i skolmiljö påverkar
gymnasieelevers förmåga att agera prosocialt och att nya pedagogiska inriktningar stärker
gymnasieelevernas akademiska tro på sin förmåga och att det i sin tur framkallar en trivsel i
skolmiljö.

Av variansanalysen framkom, som ett andra resultat av undersökningen, att tjejer visade
sig ha en högre grad av akademisk self-efficacy, i jämförelse med killar. Resultatet stämmer
väl överens med flera av skolverkets rapporter, där man menar att flickor i regel presterar
bättre än pojkar och att det gäller flertalet av ämnena. Många undersökningar har, enligt
Pajares (2002), kommit fram till att det finns könsskillnader i akademiska prestationer, där
flickor i högre grad har visat sig prestera bättre än pojkar. Pajares menar vidare, att när
eleverna väl förväntas redovisa sin akademiska kompetens uppstår mindre könsskillnader.
Denna tendens förklaras delvis med stereotypa könsroller och att dessa kan vända upp och
ned på flickors självförtroende när det väl gäller i akademiska sammanhang. Vedertagna
könsroller, stereotypa eller ej, bör inte förnekas men då denna studie gjordes i ett land med en
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förhållandevis etablerad jämställdhetspolitik så kan det även möjligen vara så att tjejerna på
den aktuella gymnasieskolan, de facto, är bättre än killarna vad gäller studieprestationer.

Det tredje fyndet som gjordes, var att tjejerna visade sig ha en tydligt högre grad av
prosocialt beteende i jämförelse med killarna, och det kan, enligt Anthony och Horne (2003),
delvis förklaras med konstruerade könsroller. Det kan även förklaras med den allmänna
uppfattningen, att kvinnor är mer prosociala till sin natur, eller att flickor har fostrats till att
vara mera hjälpsamma och tillmötesgående än pojkar. Prosocialt beteende kan alltså också
vara en medfödd egenskap som flickor har i högre grad än pojkar. Flickor skulle generellt
kunna antas besitta en högre grad av självkontroll, större förmåga att anpassa sig till andra och
ha en starkare vilja att skapa sig goda självbilder. Sådana nedärvda fallenheter understödjer
det prosociala beteendet i skolmiljö. Utifrån de två sistnämnda resultaten kan det
sammanfattningsvis antas att killarna i undersökningen i lägre grad uppnår övergripande
kunskapsmål och att risken därmed ökar att de i lägre grad tror på sin prosociala förmåga.

Vid besvarandet av enkäten var det ett flertal deltagare, främst tjejer, som spontant undrade
om de skulle svara på påståenden om prosocialt beteende utifrån tanken att de hjälpbehövande
fiktiva personerna skulle betraktas som kompisar. På flera enkäter (flickors) hade även notiser
gjorts om vikten av vem det var som skulle hjälpas; ”Det beror på vem det är”. Hinde och
Groebel (1991) menar, att om individer är djupare bekanta med varandra, så ökar
sannolikheten att ett prosocialt beteende uppstår, grundat på vikten av tillit till varandra. Är
det på det viset, så har just tjejer i skolmiljö större erfarenhet av nära och förtroligt
kamratskap, och av att det i sådana relationer utvecklas prosociala koder om att ge och ta.
Kanske flickor därför i högre grad ser till vikten av vem det är som behöver hjälp, men också
att erfarenheter av interaktioner med andra möjligen har gjort flickorna mer tränade i sociala
sammanhang rent generellt.

Slutligen, som ett fjärde fynd, visade det sig att elever med invandrarbakgrund tenderade
att ha en högre grad av akademisk self-efficacy än elever utan invandrarbakgrund, vilket
delvis går emot skolverkets rapport (Elever med utländsk bakgrund, 2004). I rapporten
framkommer att elever med invandrarbakgrund, som enhetlig grupp, presterar sämre i
utbildningssystemet än infödda elever. Det betonas emellertid också att det finns en stor
varians inom gruppen elever med invandrarbakgrund, till exempel elever som i genomsnitt
presterar bättre än svenskfödda. Vidare kan utläsas, att det finns tecken på att elever med
invandrarbakgrund som går på invandrartäta skolor (minst 40 % elever med utländsk
bakgrund) presterar sämre i läsförståelse än elever med invandrarbakgrund som går på icke
invandrartäta skolor. Det finns således risker med att betrakta elever med invandrarbakgrund
som en homogen grupp. Utan kunskap om elevernas ursprungsland, tycks denna grupp elever
bekräfta en sådan varians. 15% av deltagarna som besvarade påståenden om akademisk self-
efficacy i enkäten var elever med invandrarbakgrund. Med viss reservation kan det utifrån
denna fördelning antas, att den medverkande gymnasieskolan inte kan betraktas som en
invandrartät skola, vilket möjligen kan ha bidragit till resultatet.

Antagandet om sambandet mellan emotionell self-efficacy och prosocialt beteende fick ge
vika för det faktum som studien uppvisade; att det snarare fanns ett positivt samband mellan
akademisk self-efficacy och prosocialt beteende. Författaren höll sig dock kvar vid tanken att
prosocialt agerande i högre grad fungerar gemensamt med emotionella faktorer. Således
kvarstod också uppfattningen att emotionell self-efficacy inbegriper empati, och att
emotionell förmåga i allmänhet och empati i synnerhet styr i vilken utsträckning individen
kan reglera sina känslor, lyckas i relationer och nå sociala avancemang. Sammantaget bidrar
dessa förmågor till att påverka individens allmänna välmående. Resultatet manade till att
finna ytterligare förklaringar och till att granska mätinstrumentet som användes för emotionell
self-efficacy. Av det skälet måste här införas lite ytterligare bakgrundsteori.
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En nutida föregångsman i empatiforskning är C. Daniel Batson. Batson definierar empati som
att känna en ”ställföreträdande känsla” som är passande till, men nödvändigtvis inte identisk
med, den andres känsla (Batson, 1991). Batson anser att empati bör vara en möjlig källa till ett
hjälpbeteende som fokuserar på den andres välmående, snarare än att det i slutänden gynnar
en själv på något vis. Batson, Early och Salvarani (1997) menar att det idag finns tydliga
bevis för att känslor av empati väcker en altruistisk motivation att frigöra sig från det obehag
som den personen väcker. De menar att det finns två potentiella vägar att kunna ta till sig
andras situationer och att dessa ofta kan vara svåra att särskilja. Tidigare forskning, menar
Batson et al. (1997), har kommit fram till att emotioner som åstadkommits genom förmågan
att föreställa sig hur den andre känner sig och genom att föreställa sig hur du själv skulle
känna dig i samma situation är en och samma sak. Det beror snarare på slumpen om en
individ känner sådan empati som grundar sig på att personen kan tänka sig in i den andras
situation, eller om personen kan plocka in sig själv och sina egna känslor i samma situation
som den andre personen. Batson et al. (1997) hävdar att de har identifierat två distinkta
emotionella reaktioner gentemot andras utsatthet; empati och personligt obehag.
Känsloreaktioner, såsom att känna sig varm i hjärtat, att bli berörd och att känna ödmjukhet,
som skattas på empatiskalan är den ena. Den andra reaktionen är att känna sig besvärad, bli
upprörd och att bli orolig, vilket skattas på skalan för personligt obehag. Dessa distinktioner
mellan de två emotionella reaktionerna har visats sig vara viktiga (ibid). Batson et al. (1997)
skriver att känsloreaktioner som skattas på empatiskalan verkar reflektera andraorienterade
emotionella reaktioner, medan känsloreaktioner som skattas på den andra skalan tycks
återspegla självorienterade reaktioner.

I en individs emotionella self-efficacy ingår följaktligen olika grad av ren empati.
Andraorienterad emotionell self-efficacy handlar således om en individs tilltro till sin egna
empatiska förmåga. Petrides, Frederickson och Furnham (2003) menar att emotionell self-
efficacy kan jämställas med en persons anlag för att känna igen, behandla, och använda
emotionellt laddad information. Bandura (1997) menar att tilltron till den egna förmågan,
inom olika funktionsområden, i hög grad påverkas av individens omgivning. Oavsett
medfödda egenskaper är det enligt Bandura möjligt att stärka tilltron till sina egna förmågor.
En individs empatiska förmåga kan således tränas upp genom självupplevda erfarenheter,
genom att betrakta andras framgångar och genom en omgivnings positiva återkopplingar.

Emotionella reaktioner, riktade mot andra, bör i högre grad ha ett samband med förmågan
att agera prosocialt, till skillnad från emotionella reaktioner riktade mot sig själv. De åtta
items som ingick som mått på emotionell self-efficacy i Studie 1 var känsloreaktioner, som
Batson (1997) skulle ha skattat på skalan för personligt obehag. Resultatet av den första
studien hade visat, att variabeln ’emotionell self-efficacy’ inte fullt ut hade validitet mot vad
som skulle mätas. Av det skälet var måttet på emotionell self-efficacy otillfredsställande. Det
måttet innefattade inte sådana känsloreaktioner som Batson skulle skatta på empatiskalan.
Därför genomfördes ytterligare en undersökning (Studie 2). Variabeln emotionell self-
efficacy kompletterades med påståenden som även mäter ‘andraorienterade’ känsloreaktioner
(känslor riktade mot en annan person). Utifrån dessa resonemang formulerades också nya
hypoteser.

Syfte och hypoteser för Studie 2

Studie 2 bygger vidare på Studie 1 genom att utgå från teorin om att det finns två möjliga
vägar att ta till sig andras situationer (Batson, Early och Salvarani, 1997); antingen med
motivet att man själv ska må bra eller genom empati. Syftet med den andra studien var att
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utreda sambandet mellan gymnasieelevers tro på sin egen förmåga och deras prosociala
beteende i skolmiljö utifrån emotionell self-efficacy, innefattande både självorienterade och
andraorienterade reaktioner (se Figur 2). I Studie 2 utelämnades därför akademisk self-
efficacy. Syftet var även att undersöka vilken av dessa två distinkta emotionella reaktioner
som i högre grad har samband med elevernas prosociala beteende (se Figur 2). Effekten av
bakgrundsvariablerna kön och etnicitet på emotionell self-efficacy, respektive på prosocialt
beteende, studerades även i Studie 2. Inför den andra studien ställdes två hypoteser upp:

1. Det finns ett positivt samband mellan prosocialt beteende och emotionell self-efficacy,
där emotionell self-efficacy innefattar känsloreaktioner som både mäter
självorienterade och andraorienterade reaktioner.

2. Andraorienterade känsloreaktioner korrelerar i högre grad positivt med prosocialt
beteende än självorienterade känsloreaktioner.

 Figur 2. Designen för Studie 2.

Studie 2

Metod

Deltagare
Undersökningens deltagare bestod i 48 gymnasieelever, varav 15 killar och 33 tjejer, i
åldrarna 16 – 19 år (M = 16.81, SD = 0.71). Eleverna kom från samma gymnasieskola som i
Studie 1 men från andra klasser än de som medverkade i Studie 1. Gymnasieeleverna utgick
från sammanlagt tre klasser. Två av klasserna gick i andra ring och en klass i första ring. Av
56 elever i populationen deltog 48 elever, vilket innebar ett bortfall på 8 elever, eller 14.3 %.
Bortfallet kan förklaras med att de åtta eleverna hade anmält sig sjuka. Av 48 deltagare var 15
killar och 33 tjejer.

Material
En enkät användes som mätinstrument vid datainsamlingen. Enkäten var densamma som i
Studie 1 med den skillnaden att påståenden om akademisk self-efficacy hade strukits samt att
de påståenden som mätte emotionell self-efficacy hade utökats med sex nya påståenden. De
två tidigare påståendena i form av lögn-items hade också strukits i denna undersökning. De
sex nya påståenden som mätte emotionell self-efficacy utgick från Batsons (1997)
mätinstrument för emotion, Emotional Response Scale. För att mäta emotion skapade Batson
sammanlagt 16 items i form av känslor som dels mätte andraorienterade reaktioner och dels

?Självorienterade
känsloreaktioner

Andraorienterade
känsloreaktioner

?

?
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självorienterade reaktioner (Batson, 1997). Deltagare i Batsons (1997) undersökning fick läsa
om en person och sedan ta ställning till vilka känslor dessa kände gentemot personen. Varje
känsla graderades sedan från 1 = inte alls till 7 = extremt. Höga siffror, som resultat med detta
mätinstrument, betyder en hög grad av emotion. Exempel på känslor var: sympati, medkänsla,
ömhet och värme. Denna undersökning valde att använda sig av sex av Batsons
känslor/känslotillstånd som mäter andraorienterade känsloreaktioner; berörd, sympati,
medkänsla, ömhet, bekymrad och ledsen. Dessa känslor kom att användas i sex påståenden
och graderades på samma sätt som övriga påståenden i denna undersökning och således på
samma sätt som i enkäten för Studie 1. Tidigare sex påståenden som mätte emotionell self-
efficacy i Studie 1 och som mätte självorienterade känsloreaktioner sammanfördes med de sex
nya påståendena, som mätte andraorienterade känsloreaktioner. Dessa tolv påståenden som
mätte emotionell self-efficacy kom både att analyseras separat (självorienterade respektive
andraorienterade) och som en helhet. De sammanförda påståendenas homogenitet beräknades
med Cronbachs´s Alpha. Cronbach´s Alpha för samtliga items som mätte emotionell self-
efficacy var 0.79. Cronbach´s Alpha för samtliga items som mätte andraorienterade
känsloreaktioner var 0.86. Cronbach´s Alpha för samtliga items som mätte självorienterade
känsloreaktioner var 0.71.

Procedur
Proceduren för undersökningens praktiska genomförande var densamma som i Studie 1.

Resultat

Batson (t.ex. Batson, Early och Salvarani, 1997) har, som nämnts tidigare, visat att vad gäller
emotioner, kan dessa vara av två olika naturer; (1) ’självorienterade’ respektive (2)
‘andraorienterade’. Studie 2 visade, att emotionell self-efficacy, innefattande dessa båda
känsloreaktioner, i hög grad hade ett samband med elevernas prosociala beteende.

Effekter av kön och etnicitet

Medelvärden och standardavvikelser för emotionell self-efficacy samt för prosocialt beteende
togs fram för att ta reda på om självskattningar på dessa mätskalor skiljer sig åt mellan
gymnasieeleverna, beroende på kön (se Tabell 5) och etnicitet (se Tabell 6).

Även i Studie 2 genomfördes ett antal tvåvägs ANOVOR. Först studerades, med en tvåvägs
ANOVA, om kön och etnicitet hade inverkan på emotionell self-efficacy samt på prosocialt
beteende. Något sådan inverkan fanns inte. Inte heller fanns någon interaktion mellan kön och
etnicitet.

Med samma analysverktyg mättes effekten av kön och etnicitet på prosocialt beteende.
Resultatet påvisade en signifikant huvudeffekt av etnicitet (F[1,47] = 6.47, p < .02). Elever med
invandrarbakgrund påvisade en högre grad av prosocialt beteende än elever utan sådan (se
Tabell 6). Ingen effekt av kön kunde påvisas, ej heller kunde någon interaktion mellan kön
och etnicitet konstateras.
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Tabell 5
Medelvärden (och standardavvikelser) för emotionell self-efficacy samt prosocialt beteende
utifrån kön
Kön Emotionell

self-efficacy
Prosocialt
beteende

Kille 3.98 (.96) 3.42 (1.27)

Tjej 4.28 (.51) 3.77 (1.02)

Total 4.19 (.69) 3.66 (1.10)

Tabell 5 antyder att tjejerna också i Studie 2 har en högre grad av prosocialt beteende jämfört
med killarna, även om skillnaden inte var signifikant. Tjejerna i denna studie visar vidare på
en högre emotionell förmåga relativt killarna i jämförelse med resultatet från Studie 1, men
inte heller den skillnaden var signifikant.

Tabell 6
Medelvärden (och standardavvikelser) för emotionell self-efficacy samt prosocialt beteende
utifrån etnicitet
Etnicitet Emotionell

self-efficacy
Prosocialt
beteende

Med invandrarbakgrund 4.51 (.53) 4.69 (1.06)

Ej invandrarbakgrund 4.17 (.69) 3.52 (1.06)

Total 4.21 (.68) 3.65 (1.11)

Elever med invandrarbakgrund visar även i Studie 2 en högre grad av prosocialt beteende
jämfört med elever utan sådan bakgrund (se Tabell 6), men i denna studie var skillnaden
signifikant. Tabell 6 antyder också att elever med invandrarbakgrund har en högre grad av
emotionell förmåga jämfört med elever utan invandrarbakgrund, men skillnaden var inte
signifikant. I Studie 1 var det på motsatt sätt.

Samband mellan emotionell self-efficacy och prosocialt beteende

Studien grundar sig på hypoteserna, att prosocialt beteende i hög grad korrelerar positivt med
det modifierade måttet på emotionell self-efficacy samt att andraorienterade känsloreaktioner
korrelerar i högre grad positivt med prosocialt beteende än självorienterade känsloreaktioner
(se Tabell 7).

Tabell 7
Pearsonkorrelation mellan prosocialt beteende, emotionell self-efficacy, självorienterade
känsloreaktioner och andraorienterade känsloreaktioner.
Index 1 2 3 4

1. Prosocialt beteende
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2. Emotionell self-efficacy .77*
3. Självorienterade

känsloreaktioner .39* .74*

4. Andraorienterade
känsloreaktioner .77* .81* .20

* p < .01

Korrelationstabellen visar att det finns ett positivt samband mellan prosocialt beteende och
emotionell self-efficacy (r = .77, p < .01). Emotionell self-efficacy, med känsloreaktionerna
självorienterade och andraorienterade, kan i hög grad antas ha ett samband med prosocialt
beteende. Resultatet gjorde att hypotes 1 kunde bekräftas. Tabellen visar också att det finns ett
högt positivt samband mellan både andraorienterade och självorienterade känsloreaktioner
och prosocialt beteende (se Tabell 7). Korrelationen mellan andraorienterade känsloreaktioner
och prosocialt beteende var vidare signifikant högre än korrelationen mellan självorienterade
känsloreaktioner och prosocialt beteende, t(45) = 2.64, p < .01. Andraorienterade
känsloreaktioner har alltså ett högre positivt samband med prosocialt beteende än vad
självorienterade har. Resultatet gjorde att även hypotes 2 kunde verifieras. Tilltro till sin egen
empatiska förmåga kan således antas ha ett nära samband med prosocialt beteende.

En multipel regression utfördes för att undersöka i vilken utsträckning prosocialt beteende kan
förutsägas från självorienterade respektive andraorienterade känsloreaktioner (se Tabell 8).

Tabell 8
Multipel regression för att predicera prosocialt beteende från självorienterade
känsloreaktioner och andraorienterade känsloreaktioner i Studie 2 (n = 48)

Prosocialt beteende
β för självorienterade känsloreaktioner

β för andraorienterade känsloreaktioner

R2

.247*

.722**

.654*

* p < .05. **p < .001.

De två variablerna kan signifikant predicera prosocialt beteende.

Diskussion

Medan Studie 1 gällde samband mellan akademisk respektive emotionell self-efficacy och
prosocialt beteende, är Studie 2 fokuserad på emotionell self-efficacy och självorienterade,
respektive andraorienterade, känsloreaktioner, och hur dessa korrelerar med prosocialt
beteende. Studien visade att: (1) emotionell self-efficacy, mätt i självorienterade respektive
andraorienterade känsloreaktioner, korrelerade starkt positivt med prosocialt beteende, (2)
andraorienterade känsloreaktioner hade ett större samband med prosocialt beteende än vad
självorienterade hade och (3) elever med invandrarbakgrund påvisade en högre grad av
prosocialt beteende än elever utan sådan bakgrund. De statistiska analyser som har utförts,
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korrelationsanalys, regressionsanalys och variansanalys, kan dock inte bidra med information
om inbördes relationer mellan undersökningens valda items.

Studie 2 (se Tabell 7) visade ett högt positivt samband mellan emotionell self-efficacy och
prosocialt beteende och hypotes 1 kunde bekräftas. Motsvarande analys i Studie 1 visade att
akademisk self-efficacy snarare än emotionell korrelerade högt positivt med elevernas
prosociala beteende. De två studierna ger på den här punkten, till synes, helt olika resultat vad
gäller emotionell kontra akademisk self-efficacy. Båda resultaten var signifikanta. Skillnaden
mellan de två studierna kan möjligen förklaras med att variabeln ’emotionell self-efficacy’ i
Studie 1 inte fullt ut hade validitet mot vad som skulle mätas och att måttet på emotionell self-
efficacy således var otillräckligt. Viljan att agera prosocialt skulle således även kunna
härledas till individens tilltro till den egna förmågan att känna igen, och använda sig av,
emotionella känsloreaktioner riktade både till sig själv och andra. Furnham och Petrides
(2003) menar att människor med stark emotionell self-efficacy i högre grad har kontakt med
sina känslor. De lyckas också i högre grad vinna sociala framgångar, ha kontroll över känslor
och uppleva allmänt välmående och lycka (Furnham & Petrides, 2003). Det är inte otänkbart
att betrakta trivsel som en konsekvens av känslor av välbefinnande och lycka. Det kan tyda på
att prosocialt beteende hos elever i gymnasiemiljö har samband med emotionell self-efficacy
men sambandets natur kan det dock endast spekuleras över. Det skulle också kunna vara så att
en rik social samverkan med andra leder till en hög förmåga att använda sig av emotionella
känsloreaktioner.

Att andraorienterade känsloreaktioner har större samband med prosocialt beteende än vad
självorienterad känsloreaktioner har, framkom i undersökningen i Studie 2 som dess andra
resultat, och även hypotes 2 kunde bekräftas. Prosocialt beteende skulle möjligen i högre grad
kunna förklaras utifrån tilltron till den egna empatiska förmåga snarare än utifrån tilltron till
den egna förmågan att främst öka sitt eget välmående. Resultatet överensstämmer med
Batson, Early och Salvaranis (1997) uppfattning, att det finns två möjliga vägar att kunna ta
till sig andras situationer. Ett prosocialt beteende förutsätter handlingskraft för att upprätta och
bevara positiva relationer i en social grupp. På samma sätt tycks empati vara förbundet med
handling. Att leva sig in i hur någon annan har det, eller hur man själv skulle känna i samma
situation, torde vara förenat med handlingskraft (Håkansson & Montgomery, 2002, 2003).
Förmågan att leva sig in är vad som menas med empati. Det krävs handlingskraft för en sådan
inlevelse för att i sin tur kunna hjälpa en annan människa för dennes välmående. Prosocialt
beteende med syfte att själv slippa ifrån obehag, känslor av oro och besvär kan betraktas som
passiv handlingskraft med avsikten att snarare hjälpa sig själv. Det starka sambandet mellan
handlingskraften bakom prosocialt beteende och handlingskraften bakom strävan att bry sig
om en annans välmående kan möjligen förklara det tredje fyndet om andraorienterade
känsloreaktioner. Det bör dock tilläggas att den höga korrelationen mellan andraorienterade
känsloreaktioner och prosocialt beteende (se Tabell 7) indikerar att de två variablerna ligger
mycket nära varandra – skillnaden mellan emotioner respektive beteenden kan ha uppfattats
otydlig. Korrelationen i sig inte ger inte heller besked om naturen hos sambandet. Det går
således inte att fastställa om andraorienterade känsloreaktioner och prosocialt beteende står i
en kausal relation till varandra. Variablernas närhet till varandra ökar också risken för att två
snarlika fenomen mäts och det finns också alltid en risk att en sambandseffekt är orsakad av
en tredje bakomliggande faktor.

Analysen av inverkan från bakgrundsfaktorn ’etnicitet’ på emotionell self-efficacy och
prosocialt beteende visade, som ett tredje tydligt resultat, att elever med invandrarbakgrund
har en högre grad av prosocialt beteende. Även i Studie 1 framkom att elever med
invandrarbakgrund hade en högre grad av prosocialt beteende jämfört med elever utan, men
skillnaden var inte signifikant. Myers (2005) skriver att en människas sociala beteende
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påverkas av bland annat kultur i den allmänna bemärkelsen beteenden, idéer, attityder och
traditioner som delas av en större grupp och som överförs från en generation till en annan. I
västerländsk kultur råder främst individualism, där bland annat individuella mål och den
självgående individen prioriteras. I icke västerländsk kultur, där emot, råder främst
kollektivism. Gruppens mål och den lojala individen prioriteras (Myers, 2005).
Samhällstraditioner spelar följaktligen en viktig roll för individens vana av och känsla för
social gemenskap. En stor del av eleverna med invandrarbakgrund på den aktuella
gymnasieskolan har med stor sannolikhet sitt ursprung i någon icke västerländsk kultur. För
att förstå skillnader mellan prosocialt beteende menar Hastings, Rubin och DeRose (2005), att
det bör observeras i vilken utsträckning individer har fostrats till ett sådant beteende. En elevs
grad av prosociala beteende i skolmiljö påverkas inte bara av att eleven betraktar lärarens
prosociala karaktär. Barnets beteende återspeglar även föräldrarnas prosociala beteende, vilket
brukar benämnas modellinlärning. Undersökningsresultatet tyder på att kulturella seder och
bruk i hög grad påverkar individens beteende. Skillnaderna mellan kollektivism och
individualism kan möjligen förklara skillnaderna mellan grad av prosocialt beteende mellan
elever med invandrarbakgrund respektive utan invandrarbakgrund.

Generell diskussion

De två studierna kom sammantaget fram till att både akademisk och emotionell self-efficacy
har ett samband med gymnasieelevers prosociala beteende. Teorin om self-efficacy stärks
efter denna undersökning och vikten av tilltron till egna kapaciteter kan uppfattas som en
viktig bas till olika distinkta funktionsområden.

I gymnasieskolan bör eleven vilja prestera godkända resultat – eleven har trots allt gjort ett
eget studieval. Upprepade upplevelser av misslyckade studieprestationer kan antas sänka tron
på den egna förmågan inom även andra funktionsområden. Ett sådant funktionsområde kan
vara en elevs självförtroende angående förmåga att engagera sig i de sociala samspel som
krävs för att inleda samt upprätthålla goda relationer i det allmänt sociala livet. För att arbeta
för god allmäntrivsel i skolan tycks det följaktligen vara av stor vikt att verka för den enskilda
elevens tilltro till sig själv att kunna genomföra önskvärda studieprestationer. Studie 2 visar
emellertid också att det bör vara av stor betydelse att understödja elevens förmåga att
verkligen känna igen och använda sig av andraorienterade känsloreaktioner. Elever med låg
förmåga att känna empati kan antas ha svårt att sätta sig in i och förstå andras känslor och
upplevelser och kan förmodas vara både omedvetna och medvetna om att de beter sig
antisocialt och sårar andra. Med en utvecklad emotionell förmåga att använda sig av
andraorienterade känsloreaktioner bör chansen öka att en individ uppfattar andras emotionella
situationer och blir mer mottaglig för andras känslor och behov. Undervisningsmetoder med
syfte att stärka enskilda elevers studieförmåga bör vara av vikt för det sociala klimatet i
skolan, men moderniserade undervisningsmiljöer med syfte att stärka den enskilde elevens
empatiska förmåga bör vara av lika stor dignitet. Empatiövningar bör kunna ingå som
självklara delar i temaarbeten och kanske även i fördjupningsarbeten. Exempelvis kan skolan i
större utsträckning använda sig av grupparbeten, seminarier och samtal för att skapa
känslomässig förståelse, dels för, dels mellan individer och kollektiv. Då inga kausala
samband har studerats kan det också möjligen vara så att elevers prosociala förmåga är en
källa till både akademisk och emotionell förmåga. Beteenden som inbegriper sympati,
hjälpsamhet och omtanke gentemot andra människor bör således också stärkas och
uppmuntras.

En stark drivkraft till individers förmåga tycks vara modellinlärning. Teorin nämns i
litteraturen som en betydande källa till self-efficacy och till prosocialt beteende (Bandura,
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1997, Hastings, Rubin & DeRose, 2005, Hinde & Groebel, 1991). För små barn, men även
senare i livet, skapas identiteter genom verkliga upplevelser – genom att erfara andras
handlingar och dessas konsekvenser. Barn till studievana föräldrar bör utifrån modellinlärning
i högre grad vilja prestera i skolan och barn som har goda och nära kontakter med sin familj
bör ha ett bättre socialt skyddsnät, vilket sannolikt främjar en god social utveckling. På
samma sätt bör barn, som upplever föräldrar som besitter en hög förmåga att leva sig in i och
förstå deras känslor men också andras känslor, i högre grad utveckla en emotionell förmåga.
Barn bör, utifrån modellinlärning, i hög grad göra som den vuxne gör och inte bara som denne
säger. Hur en individ fostras bör också påverkas av sociala konstruktioner om hur denne
förväntas bete sig utifrån bland annat kön och etnicitet (Pajares, 2002, Anthony & Horne,
2003, Myers, 2005). Sociala konstruktioner, i sin tur, kan sannolikt utgå från vilka beteenden,
attityder, idéer och traditioner som råder i familjen, skolan och i samhället i stort. Teorin om
modellinlärning fastslår inte bara vikten av vilka sociala roller som de vuxna förebilderna
placerar in sig i utan också betydelsen av tydliga och synliga insatser från de vuxna i
skolmiljö. Det tycks således inte vara tillräckligt med formella strukturer utan skolan bör i det
verkliga livet konfrontera och pröva både lärarnas och elevernas moraliska värderingar och
föreställningar. Elever tycks också lära av andra elever och följaktligen borde det vara idealt
om lärare kan påverka sammansättningen i bildandet av en klass utifrån kön och etnicitet. Hur
vuxna förebilder i skolmiljö dels framställer sig och dels uppträder, pedagogiskt, emotionellt
och prosocialt, i relationer med och till andra, kan således tänkas påverka den yngre
omgivningens självförväntningar, förmågor och beteenden.

Framtida forskning

I kommande forskning skulle det vara intressant att studera andra faktorer som kan tänkas ha
samband med prosocialt beteende, såsom stress och självkänsla. Det skulle likaså vara
angeläget att försöka renodla de items som ingick i Studie 2 och som mätte andraorienterade
känsloreaktioner respektive prosocialt beteende, för att om möjligt ytterligare tydliggöra
skillnaden mellan emotioner och beteenden. Prosocialt beteende skulle, i framtida forskning,
med fördel kunna mätas genom att testa om deltagarna utför verkligt beteende eller ej och
likaså skulle fortsatt forskning försöka vidare utreda strukturen hos de ingående variablerna
genom faktoranalys.

Självskattningar, som användes i de här studierna, har självfallet sina begränsningar –
deltagarna har trots allt gjort subjektiva bedömningar av sig själva. Framtida forskning inom
området skulle kunna berikas ytterligare med till exempel en kvalitativ undersökning där både
observationer och intervjuer ingår. Det skulle också kunna vara fruktbart med en
undersökning där kvalitativ och kvantitativ metod används i en kombination – en så kallad
triangulering.
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