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Upplevelsen av tron på den egna förmågan i relation till studier hos gymnasieelever* 
                                       Jirra Halwachi 

 
En kvalitativ studie har gjorts på åtta sistaårs gymnasieelever i södra 
Sverige. Studiens syfte var att undersöka self-efficacy bland eleverna. Två 
forskningsfrågor undersöktes: Vad upplever sistaårs gymnasieelever 
påverkar deras akademiska self-efficacy i samband med studier? Hur 
upplever sistaårs gymnasieelever att deras akademiska self-efficacy 
påverkar dem på deras fritid? Resultatet av en tematisk innehållsanalys 
visade att positiv respons från tidigare erfarenhet hade ett positivt 
inflytande på elevernas self-efficacy och deras akademiska prestationer. 
Andras erfarenheter hade ofta en negativ inverkan på elevernas self-
efficacy, deras fysiologiska och emotionella tillstånd påverkade dem olika. 
De som gjorde någon fysisk aktivitet under veckan kände sig mer lättad 
och fokuserade bättre på studierna jämfört med dem som inte gjorde någon 
form av fysisk aktivitet, dessa studenter kände ofta frustration eller stress 
på sin fritid och i deras akademiska prestation. Studien hoppas bidra till en 
större bild på målgruppen och ge en allmän bild på gymnasieelevers 
akademiska self-efficacy. 
 
 
Keywords: self-efficacy, upper secondary school, students, academic 
achievements, spare time 

 
 

Inledning 
 
 
Vad är self-efficacy och hur det utvecklas 
 
Self-efficacy är tron på den egna förmågan att man är kapabel till att organisera och genomföra 
handlingar som krävs för att uppnå eller hantera specifika situationer och prestationer. Self-
efficacy är inte endast en besittning av färdigheter utan snarare tron att färdigheter kan inskaffas 
genom olika omständigheter (Bandura, 1997). 

Self-efficacy definieras som en självutvärdering av individens kompetens att framgångsrikt 
genomföra en typ av handling för att nå ett önskat resultat (Bandura, 1997). Individen bör i 
akademiska syften använda sig av akademisk self-efficacy. Akademisk self-efficacy hänvisar 
till elevers självförtroende för sin förmåga att utföra akademiska uppgifter som exempelvis 
förberedelser för skriftliga inlämningar och prov. Akademisk self-efficacy har kontinerligt visat 
sig förutspå betyg och uthållighet i skolan (Komarraju & Nadle, 2013). En omfattande 
forskning har visat att akademisk self-efficacy är positivt förknippad med högre betyg på 
högskolan såväl som med uthållighet (Bong, 2001). Bandura (1993) förklarar att self-efficacy 
påverkar utfall i skolarbetet genom att öka elevernas motivation och uthållighet att behärska 
utmanande akademiska uppgifter och genom att främja effektiv användning av förvärvad 
kunskap och färdigheter. 

 
* Jag vill tacka rektorn på skolan som lät mig göra denna studie på deras gymnasium och tacka lärarna som lät 
mig störa deras undervisning för att presentera min studie! Stort tack också till varje enskild elev som tog sig 
modet att ställa upp på en intervju, eran tid har varit uppskattad! 
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Bandura (1997) redovisar att elever utvecklar och bearbetar deras self-efficacy genom att 
tolka information utifrån fyra informationsskällor: tidigare erfarenhet (mastery experience), 
andras erfarenhet (vicarious experience), social övertygelse (social persuasions) och 
fysiologiska och emotionella tillstånd (physiological and emotional states). 
 
 
Banduras fyra informationskällor som påverkar self-efficacy 
 
Utifrån tron på den egna förmågan styr individen sitt liv skriver Bandura (1997). Det är inte 
tillräckligt med endast skicklighet och kunskap för att kunna utföra de handlingar som krävs 
för att nå ett önskat resultat utan det måste också finnas en stark tro på den egna förmågan hos 
individen Bandura (1997). Self-efficacy påverkar vilken typ av handling en person utför, 
individen väljer att göra de handlingar som denne tror sig genomföra bäst och self-efficacyn 
påverkar även hur mycket en person anstränger sig. Self-efficacy påverkar också hur mycket 
motgångar en individ klarar av, hur högt denne uppskattar sin framgång och hur mycket 
missmod individen upplever från omgivningen Bandura (1997). Genom att tolka information 
utifrån de fyra informationskällorna utvecklar och bearbetar individer deras self-efficacy 
Bandura (1997). 
 

Tidigare erfarenhet. Tolkningen av tidigare prestationer är den mest inflytelserika av tron 
på den egna förmågan. Elever engagerar sig i aktiviteter och uppgifter, tolkar resultaten av sina 
handlingar och använder dessa tolkningar för att utveckla övertygelser om deras kapacitet att 
engagera sig i framtida aktiviteter och uppgifter och agerar i samklang med de uppfattningar 
som har skapats. Tidigare erfarenheter som varit framgångsrika ökar oftast individens self-
efficacy medan tidigare erfarenheter som inte varit framgångsrika minskar individens self-
efficacy att lyckas (Britner & Pajares, 2006). 

Framgångar som skett genom att övervinna svårare utmaningar kan gynna individens self-
efficacy mer än om framgången skett genom en enkel utmaning. Men tidigare framgångsrika 
erfarenheter i sig avgör inte individens self-efficacy. Eleven måste kognitivt bearbeta dessa 
erfarenheter jämte personliga och miljömässiga faktorer som inkluderar tidigare innehavt self-
efficacy, den tidigare upplevelsen av svårighetsgraden, ansträngningen som krävdes i uppgiften 
och den hjälp man fick i att få uppdraget fullbordad (Britner & Pajares, 2006). 
 

Andras erfarenhet. Elever skapar också sina self-efficacy övertygelser genom att observera 
andras tidigare erfarenheter. De använder denna information för att utvärdera sannolikheten för 
framgång vid samma eller liknande uppgifter som andra har varit med om. Denna typ av 
informationsskälla är svagare än individens egna tidigare erfarenhet till att skapa tron på den 
egna förmågan att lyckas, men när elever är osäkra på sina egna förmågor eller har begränsad 
med tidigare erfarenheter blir de mer känsliga för det. Mönster som hos andra som uppfattas 
likna observatörens egna egenskaper är de mest effektiva för att öka individens self-efficacy. 
Ett signifikant mönster i en elevs livstid kan hjälpa att införa self-efficacy som påverkar 
riktningen som eleven kommer ta (Britner & Pajares, 2006). 

 
Social övertygelse. En tredje viktig informationskälla är sociala övertygelser, vilket 

inkluderar exponering till det verbala och icke-verbala omdöme som andra ger. Effektiv 
övertalning måste bearbeta elevens self-efficacy och samtidigt garantera att framgången är 
möjlig att uppnå. Så som positiva övertygelser må fungera för att uppmuntra eleven kan även 
negativa övertygelser försvaga elevens self-efficacy att lyckas och göra bra ifrån sig. I själva 
verket är det oftast enklare att försvaga individens self-efficacy genom negativa bedömningar 
än att styrka individens self-efficacy genom positiva bedömningar. Feedback som ger förslag 
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på förbättringar och betonar förbättrad prestation hellre än hur långt eleven har kvar att förbättra 
har ett större gynnande effekt på self-efficacy. Social övertygelse själv skapar inte en positiv 
känsla av self-efficacy i sig, utan det fungerar i samspel med andra källor av self-efficacy för 
att påverka självförtroendet hos individen (Britner & Pajares, 2006).  
 

Fysiologiska och emotionella tillstånd. Fysiologiska och emotionella tillstånd är den fjärde 
informationskällan som individen använder sig av för att utveckla och bearbeta sin self-
efficacy. Fysiologiska tillstånd som stress, ångest, humörsvängningar och arousal påverkar 
även information om övertygelser av individens self-efficacy. Eleverna mäter sin grad av self-
efficacy genom det emotionella tillstånd de upplever när de överväger eller engagerar sig i en 
handling (Britner & Pajares, 2006). Individer förväntar sig framgång när de upplever en positiv 
arousal än när de har hög ångest, stress och spänning i samband med en aktivitet. Negativa 
psykiska tillstånd, eller sådana som tolkas som negativa, kan hämma prestation och öka 
sannolikheten av dåligt resultat, detta bidrar till sämre self-efficacy (Britner & Pajares, 2006). 
Individer varierar även i vilken grad de fokuserar på interna tillstånd och i vilken grad de är 
benägna att associera positiva eller negativa resultat med sådana tillstånd. Den befintliga graden 
av self-efficacy, den komplexa uppgiften och tidigare erfarenheter i liknande situationer 
påverkar också tolkningen av fysiologiska och affektiva tillstånd och det bidrag de gör till self-
efficacy. I likhet med de tidigare nämnda källorna är det tolkningen av fysiologiska och 
emotionella tillstånd som bidrar till self-efficacy (Britner & Pajares, 2006). Det emotionella 
tillståndet förklarar Petrides, Frederickson och Furnham (2003) som känslorelaterade 
självuppfattande beroendepositioner och förmågor som rör individens förmåga att behandla, 
känna igen och använda information som är känsloladdade. 
 
 
Studieprestation i gymnasiet 
 
Gymnasiet ska ses som en kulturell och social mötesplats där både skyldigheter och möjligheter 
finns för att stärka den kulturella och sociala förmågan hos både elever och personal. Eleverna 
ska kunna stimuleras av skolan på så sätt att det får dem att tänka kritiskt men också att det ger 
elever utrymme att kunna utveckla sin förmåga vad gäller att utöva inflytande på 
undervisningen och ta ansvar för sina studier (Skolverket, 1994). 

Gymnasiet jobbar aktivt med att eleven ska utveckla den egna förmågan att ta ansvar och 
initiativ. Grupparbeten och liknande uppgifter försöker skolverket också utveckla bland 
elevernas sociala kompetens. Gymnasieskolan främjar även att arbeta och utveckla hälsan hos 
varje elev, detta genom olika aktiviteter som skolan anordnar så som idrott och friluftsdagar. 
Genom uppgifter som tilldelas ska eleverna känna en stimulans att växa och det arbete eleverna 
utfört ska bemötas med respekt. Ett annat mål som skolan har i förhållande med gymnasiets 
skyldigheter och möjligheter är att stärka elevernas tro på den egna förmågan och ge dem ro 
inför framtiden (Skolverket, 1994). 
 
 
Tidigare forskning om akademisk self-efficacy 
 
Elever möter krav i relation med sin egen strävan och förmågor men även i relation till sina 
studiekamrater (Låftman, Almquist, & Östberg, 2013). Skolväsendet är en social omgivning 
där jämförelser mellan eleverna ständigt sker. Låftman et al. (2013) tar upp 
socialjämförelseteorin och menar att människan har ett behov av att utvärdera individens egen 
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förmåga och fastställa att dennes egna omdöme är korrekt och detta gör människor genom att 
jämföra sig med andra.  

Som ett resultat av det prestationsbaserade belöningssystemet i skolan som betyg, kravet 
från lärare och föräldrar och den ”utvärderade atmosfären” i skolan så tenderar eleverna att 
jämföra sig med varandra, inte endast i akademiska prestationer utan också andra faktorer som 
sportprestationer och ens fysiska yttre som klädstil och utseende (Dijkstra, Kuyper, Van der 
Werf, Buunk, & van der Zee, 2008). 

Dijkstra et al. (2008) har visat genom empiriska studier på elever som går i förskolan, 
grundskolan och gymnasiet att det är mer sannolikt att elever jämför sig själva med elever som 
de anser likna en själv än med andra elever som inte gör det. Eleverna tenderar också att jämföra 
sina egna förmågor med förmågor hos de elever som presterar bättre. Författaren anger att 
jämföra sig med de som presterar bättre påverkar elever till bättre akademiska prestationer men 
påverkan kan också ge en motsatt effekt och ge eleven negativa känslor som därav sänker deras 
självbild i studieprestation. 

Komarraju och Nadler (2013) menar att elever som är motiverade kommer sannolikt att göra 
en större ansträngning och de elever som är självsäkra kommer sannolikt att fortsätta anstränga 
sig. Elever som är mindre stressade kommer sannolikt vara mindre distraherade och elever som 
tränar på egna metakognitiva strategier och effektiva kognitiva strategier kommer sannolikt lära 
sig och minnas mer effektivt. De elever som tror att de kan ändra sin intelligens utvecklar en 
tro på att de har de färdigheter som behövs för att utföra något och de elever som hanterar sina 
resurser strategiskt kommer sannolikt att bli effektivare. Alla dessa kvaliteter kommer sannolikt 
tillsammans leda till en högre akademisk prestation (Britner & Pajares, 2006). 

God bedömning eller respons vid en lyckad prestation leder sannolikt till en ökad akademisk 
self-efficacy hos eleverna, detta leder i sin tur till bättre studieresultat. Positiv feedback på 
viktiga examinationer och prov är betydelsefullt för elever som tolkar och använder responsen 
av sina framgång och misslyckanden. Elever som mottagit positiv respons klarar sig bättre i 
studierna medan de elever som mottagit negativ respons i förhållande till sina studier klarar sig 
sämre i framtida prestationer (Brown, Peterson, & Yao, 2016). 

Engagemang är även det något som beskriver elevens observerade beteende i klassrummet, 
inkluderat elevens aktiva deltagande. Engagemang har visat sig vara positivt relaterat till 
elevers prestation, och det har också använts som ett värdefullt utfall i sig. Elevers nivå av 
engagemang har i tidigare studier visat sig påverkas av olika aspekter av drivkraft i 
klassrummet. Elevers uppfattning av struktur i klassrummet är viktigt för elevens 
beteendemässiga engagemang (Alexander, Entwisle, & Dauber 1993). Likaså visade Patrick, 
Ryan och Kaplan (2007) att elevers uppfattning om klassrummet och den sociala miljön så som 
stöd av lärare, respekt, stöd från kamrater och studierelaterad interaktion också var relaterad till 
deras nivå av engagemang. 

En longitudinell studie på förstaårs universitetsstudenter (Chemers, Hu, & Garcia, 2001) 
undersökte effekterna av akademisk prestation, stress, hälsa och engagemang att stanna kvar i 
skolan. Studien visade att akademisk self-efficacy och optimism var starkt relaterade till 
prestation och anpassning, både direkt på akademisk prestation och indirekt genom 
förväntningar och hantering av uppfattningar om prestationen i klassrummet, stress, hälsa och 
övergripande tillfredställelse och vilja att stanna kvar på universitetet. Vidare visade studien att 
effektiva, självsäkra och optimistiska studenter hade höga värderingar på svåra utmaningar (de 
uppfattar akademiska arbetet mer som en utmaning än ett hot), högre akademiska förväntningar 
och bättre akademisk prestation. Studenter med höga värderingar på svårare utmaningar har 
högre akademiska förväntningar och upplever mindre stress medan studenter som upplevde mer 
stress tenderade att ha hälsoproblem. Högre nivåer av self-efficacy predicerade i lägre stress, 
vilket i sin tur var relaterad med lägre nivåer av hälsoproblem och bättre anpassning i studierna.  
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Levi, Einav, Ziv, Raskind och Margalit (2014) undersökte förstaårselever där de strävade 
efter att utöka forskningen om ungdomars hopp, akademiska förväntningar och sina 
genomsnittliga betyg.  De ville föreslå en modell som förklarar förväntade och aktuella betyg 
som förmedlas av hopp och samtidigt integrera self-efficacy och KASAM (känsla av 
sammanhang) som prediktorer för hopp och ansträngningar. Resultaten visade att hoppfullt 
tänkande hade en direkt effekt på förväntade betyg som i sin tur förutsatte akademiska 
prestation. Dessutom var KASAM, emotionell self-efficacy, social self-efficacy (tron på sin 
förmåga att engagera sig i uppgifter med sociala interaktioner) och akademisk self-efficacy 
inblandat. Resultaten visade också att emotionell self-efficacy och KASAM bidrog direkt till 
hopp. Akademisk self-efficacy förutsatte ansträngning, vilket också predicerade till 
förhoppningar. Relationen mellan elevernas investeringar i ansträngning och aktuella betyg 
förutspåddes indirekt genom förhoppningsfullt tänkande och betygsförväntningar.  

En studie av Lee, Lee och Bong (2014) gjordes där man undersökte huruvida enskilt intresse, 
som en affektiv motivationsvariabel kunde förutsäga akademisk prestation och självreglering, 
utöver vad akademisk self-efficacy förutspådde. Relationerna mellan akademisk self-efficacy, 
individuellt intresse, betygsmål, självreglering och prestation testades på 500 koreanska 
gymnasieelever inom fyra olika ämnesområden. Self-efficacy prestation kunde prediceras både 
direkt och indirekt via betygsmål. Beroende på self-efficacy hade en effekt så förutspådde även 
självreglering men det var beroende på om betygsmålen var höga eller låga.  
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Tidigare undersökningar har oftast använt sig av en kvantitativ undersökningsmetod för att på 
så sätt uttala sig om en hel population. Därför är det nu intressant att göra en kvalitativ inriktad 
undersökning för att på så sätt få en djupare förståelse för elevernas upplevelse av akademiska 
self-efficacy. Tidigare forskning har till exempel studerat relationen mellan akademisk self-
efficacy och studieprestation bland universitetsstudenter och andra åldrar i skolväsendet på en 
kvantitativ nivå, men intresset är nu att rikta sig specifikt på hur akademisk self-efficacyn 
upplevs hos elever som läser sitt sista år på gymnasiet.  

Författaren hoppas att med studien kunna bidra med en större bild på just denna specifika 
målgrupp och ge en bild på hur akademisk self-efficacy upplevs bland eleverna. Genom 
resultaten kan man då se hur det ser ut nu och om det finns något mindre bra som man kanske 
kan förändra på skolan för att underlätta för både elever och lärare, möjligtvis också se om 
något som redan är bra har en chans att utvecklas och bli ännu bättre till framtida elever som 
ska läsa sitt sista år på gymnasiet. 

Syftet med denna studie är att deduktivt undersöka hur sistaårs gymnasieelever upplever self-
efficacy i akademiska prestationer, och också att undersöka om upplevelsen av deras 
akademiska self-efficacy i samband med studier, påverkar dessa elever på fritiden och i så fall 
hur. Undersökningen avser att besvara två specifika forskningsfrågor och därvid förväntas öka 
en kunskap om:  

1. Vad upplever sistaårs gymnasieelever påverkar deras akademiska self-effiacy i 
samband med studier? 

2. Hur upplever sistaårs gymnasieelever att deras akademiska self-efficacy påverkar dem 
på deras fritid? 
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Metod 
 
 
Deltagare 
 
Deltagarna studerade i södra Sverige och var åtta elever, varav fyra kvinnor som läste sista året 
på gymnasiet och läste olika gymnasiala inriktningar. De var mellan 18–20 år gamla (M = 
18.62, SD = 0.47). Två elever läste på handels och administrationsprogrammet, två elever läste 
på samhällsvetenskapliga programmet, två elever läste på naturvetenskapliga programmet och 
två elever läste på lärlingsprogrammet med olika inriktningar (plåt samt barn och fritid). Sista 
året på gymnasiet känner många studenter pressen på sig att nå ett visst betyg för att komma in 
på drömjobbet / drömutbildningen, därför var just denna målgrupp intressant att studera. 
 
 
Undersökningsmaterial 
 
Författaren valde att undersöka de fyra informationsskällorna och forma frågor efter varje 
enskild källa, detta för att utforma en intervjuguide som skulle vara hjälpande för att finna 
underlag till denna studie. Frågorna som formades handlade om hur akademiska self-efficacyn 
påverkade eleverna i både deras studier och på fritiden. De fyra informationsskällorna var 
intressanta att utgå ifrån då Bandura (1997) redovisar att elever utvecklar och bearbetar deras 
self-efficacy genom att tolka information utifrån dessa informationsskällor. 

Intervjuguiden började först med öppna frågor där respondenten besvarade vilken skola och 
program de läste, sedan ställdes frågor om nöje och missnöje bland studierna. Ett exempel på 
fråga var ”Kan du beskriva en situation som du upplevde missnöje med dina 
studieprestationer?” denna fråga hade även följdfrågor som till exempel ”vad berodde den på 
tror du?” och ”hur påverkade denna erfarenhet dig i framtida prestation?” 

Bland de öppna frågorna ställdes också frågor som inkluderade hur eleverna ser på förmågan 
att klara av prov, arbeta i grupp, att presentera inför en grupp och hur eleven ser på sin förmåga 
att planera sina studier med mera. 

Efter detta började de mer strukturerade frågorna där varje informationskälla hade mellan 
2–5 frågor var och beroende på respondentens svar ställdes olika många följdfrågor. Författaren 
valde att strukturera frågorna som berör de olika informationsskällorna i ordning där frågor om 
tidigare erfarenhet kom först, ett exempel på fråga här kunde vara ”Har tidigare situationer i 
livet påverkat tron på förmågan att klara av dina studier? Hur?”. Sedan ställdes frågor om andras 
erfarenhet där författaren bland annat frågade ”Tycker du att andras framgång eller 
misslyckanden påverkat dig i dina studier? Hur? Ge exempel?”. I tredje hand kom frågor om 
social övertygelse, en fråga som ställdes här var ”Hur påverkar stöd från andra dig och din 
studieprestation? Ge exempel?”. Tillslut ställdes frågor som berörde individens fysiologiska 
och emotionella tillstånd, här frågades bland annat ”Hur påverkar fysiskt tillstånd din 
studieprestation?”, ”Hur påverkar ditt emotionella tillstånd din studieprestation?”, ”Tycker du 
att andras framgång och misslyckan i skolan påverkar din hälsa? Hur? Ge exempel?” 
En sista rubrik med frågor var om hur eleverna upplevde att deras akademiska self-efficacy 
påverkade dem på deras fritid. Dessa frågor ställdes för att kunna besvara studiens andra 
frågeställning, här besvarade eleverna frågor som ”Hur påverkar tron på din egen förmåga dig 
på fritiden?”, ”Hur ser du på din förmåga att skapa balans mellan dina studier och din fritid?”, 
”Känner du att du kan koppla bort skolan när du går hem?” även här ställdes olika följdfrågor 
beroende på respondentens svar. 
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Sammanlagt ställdes 20 förberedda frågor inför varje intervju. För att underlätta 
databearbetningen användes ljudinspelning under varje intervju, när intervjuerna var 
transkriberade så raderades alla ljudfiler. 
 
 
Procedur 
 
Ett missivbrev utformades där innehållet var information om syftet med studien, information 
om de etiska principerna som skulle följas och information om författaren som namn och 
kontaktuppgifter. 

En provintervju på en närstående gjordes till att börja med, detta för att se om intervjuguiden 
var korrekt eller om det behövdes göra några justeringar. När ändringar på intervjuguiden hade 
gjorts så kontaktades rektorn på ett gymnasium i södra Sverige, efter tillåtelse av rektorn att 
utföra denna studie på deras gymnasium så kontaktades lärarna i de olika programmen som 
sedan lät författaren presentera studien för eleverna i början av varje föreläsning. Utifrån den 
information som nådde eleverna gjordes en självselektion där eleverna själva fick välja om de 
ville ställa upp på en intervju eller inte. 

Intervjuerna skedde under två dagar och varje intervju skedde i en av gymnasiets egna 
lokaler, endast den enskilda eleven och författaren närvarade vid varje intervju. De elever som 
valde att ställa upp på en intervju fick tillåtelse att gå på intervjun under lektionstid av 
undervisande lärare. Intervjutiden för alla intervjuer totalt blev cirka fem timmar och enskilt 
låg intervjuerna mellan 32–40 minuter. Trots att den genomsnittliga intervjutiden låg på mindre 
än 45 minuter per intervju och cirka fem timmar sammanlagt så var det tillräckligt för att nå en 
hög mättnadsgrad. 

Ett informationsbrev lästes upp inför varje intervju. Eleverna informerades om hur intervjun 
var upplagd, syftet med undersökningen, en övergripande förklaring av self-efficacy och om 
konfidentiella skyddskravet där eleverna fick förklarat att endast författaren och handledaren 
har tillgång till den material som de lämnar ifrån sig. Eleverna informerades också om att denna 
undersökning skulle publiceras på DiVA som är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för 
studentuppsatser och forskningspublikationer. Vidare informerades de också om att deltagandet 
var frivilligt och när som helst under intervjun kunde de avbryta sitt deltagande 
(Vetenskapsrådet, 2017). Efter informerat samtycke från alla åtta elever så påbörjades 
intervjuerna. 

Under intervjuns gång följdes de etiska principerna och informationen om varje enskild elev 
och dess data har sedan dess hållits konfidentiellt och oåtkomligt för icke-behöriga. Alla åtta 
intervjuer spelades in för att sen transkriberas, detta för att underlätta tolkningen av insamlat 
data. Ljudfilerna raderades i efterhand som utlovat. 

Fika var uppdukat under varje intervju som eleverna kunde äta under tiden vi talades vid, 
även efter intervjutidens slut fick eleverna tag med sig extra av fikat om de så önskade. Några 
elever tog med sig kakor innan de lämnade intervjurummet medan flera tackade men avstod. 
Författaren bjöd på fikat som ett tack för att de ställt upp på intervjun, Maxwell (2012) skriver 
ett stycke i sin bok ”some acknowledgment of your appreciation is always appropriate”.  
 
 
Databearbetning 
 
Undersökning har utgått deduktivt från redan existerande teorier och begrepp. De genomförda 
intervjuerna transkriberades på varsitt Microsoft Word dokument och resulterade i 41 skrivna 
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A4 sidor alla skrivna i teckensnitt ”Times new roman” 12 punkter. Författaren fick en överblick 
genom transkriberingen som fungerade som stöd under analysarbetet.  

Inför databearbetningen användes Kvale och Brinkman (2009) introduktionsbok av 
tillvägagångssätt vid bearbetning av data. Var och en av de åtta intervjuerna 
meningskoncentrerades, detta gjordes genom att bland annat ta bort sådan information som 
varit irrelevant för studien. Till exempel upprepningar, överflödiga ord och långa meningar 
kortades ner till ett par enstaka ord. Slutligen sammanfogades respondentens svar till en 
sammanhängande text där varje intervju koncentrerades till cirka 400–500 ord per enskild 
intervju. Efter att varje intervju meningskoncentrerats så gjordes en lista på komponenter på 
var och en av de åtta intervjuerna, dessa blev till cirka 40 punkter och varje punkt var formulerad 
i cirka 5–10 ord. 

De åtta listorna slogs sedan ihop till en lång lista, i denna lista kunde författaren se liknande 
svar bland respondenterna och kunde på så sätt slå ihop punkter med lika svar till en punkt och 
rensa listan på eventuella upprepningar. Genom detta kunde listan dras ner till cirka 20 punkter, 
varje punkt blev sedan till ett enskilt tema, dessa tre teman som skapades är 1. Framgång och 
misslyckanden 2. Uppmuntran och stöd 3. Fysiologisk och emotionellt tillstånd.  

En studiekamrat identifierade förekomster av temana i en av de gjorda intervjuerna, detta 
genom läsning för att se huruvida de 20 olika punkter togs upp i intervjun och för att testa 
interbedömarreliabiliteten. Genom att sätta kryss kunde identifiering ske som då gav en hög 
reliabilitet på Cohens kappa = .78.  

Listan abstraherades alltmer och irrelevanta komponenter togs bort, som resultat kunde tre 
teman tas fram (se Figur 1).  

Författaren gick sedan tillbaka till det gymnasium där studien hade gjorts och kontaktade 
respondenterna för en deltagarvalidering, de tre temana visades upp och respondenterna kunde 
bekräfta att dessa tre teman var riktiga enligt den information de lämnat ifrån sig. 

 
 

Resultat 
 
Tre teman kunde identifieras efter att intervjuerna hade transkriberats och 
meningskoncentrerats: 1) framgång & misslyckanden, 2) uppmuntran & stöd och 3) fysisk & 
emotionellt tillstånd. Alla åtta deltagare upplevde på ett eller annat vis att dessa tre teman var 
centrala för hela undersökningsgruppen. Varje tema hade två subteman som eleverna ansåg 
vara kännetecken för self-efficacy i studierna och fritiden (se Figur 1). Studieresultat och 
självförtroende/självbild var subtema till framgång & misslyckanden, familj, kamrater och 
vänner var subteman till uppmuntran & stöd och träning/fysisk aktivitet, privatliv och mående 
var subteman till fysisk & emotionellt tillstånd. Här nedan beskrivs varje tema separat för sig 
själv. Respondenterna kommer vidare att kallas för R1-R8 där varje siffra representerar en 
respondent. Vidare kommer begreppen fåtal/några menas med 1-2 deltagare och med flertal/ 
flera menas 3-7 deltagare. 
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Figur 1. Temana och subtemana för varje tema som identifierades i de åtta intervjuerna 
 
 
Framgång och misslyckanden 
 
I intervjuerna nämnde eleverna hur tidigare framgång och misslyckanden påverkat dem i deras 
nuvarande studier. Framgång i tidigare studier i form av ett mål som eleven lyckats nå, så som 
ett önskat slutbetyg eller studieresultat på ett prov/ arbete. Eventuellt också ett studieresultat 
som varit högre än tidigare studieresultat har påverkat dem positivt. Misslyckanden i tidigare 
studier i form av ett mål som eleven misslyckats med att nå som ett oönskat slutbetyg eller 
sämre studieresultat på ett prov/ arbete har däremot påverkat dem negativt. 
 
    Studieresultat. Vad gäller tidigare erfarenhet nämnde eleverna att de gånger de hade lyckats 
med ett prov, inlämningsuppgift eller ett grupparbete och fått ett bra betyg så påverkades de 
positivt. Det ökade deras akademiska self-efficacy till att fortsätta prestera bra och eventuellt 
gav dem en vilja att nå ett högre betyg inför nästa mål. Att jobba i grupp var också något som 
eleverna föredrog mer än självständiga arbeten då de flesta av eleverna i tidigare arbetsuppgifter 
haft en bra erfarenhet av grupparbeten. Respondent 3 uttryckte sig om tidigare erfarenhet: 
 

Generellt så, om vi tar språk som är min styrka egentligen så har jag ju alltid hållit höga 
betyg även om jag kanske inte alltid haft det högsta i alla uppgifter så har jag ändå alltid 
hållit... och det har ju ökat mitt självförtroende i dom ämnena och då tycker jag ju att jag 
presterar bättre. (R3) 
 

Vad gäller misslyckanden påverkades eleverna olika, eleverna svarade att tidigare 
misslyckanden leder till att de dels tappat motivationen när de får ett oönskat betyg och att det 
också påverkar deras self-efficacy inför nästa uppgift och mål. En elev menade att om hon fick 
ett oönskat betyg i ett ämne så la hon inte energin på att få ett högre betyg där utan att hon 
studerade för att få högre betyg i andra ämnen istället. 
     Eleverna uttryckte även att tidigare misslyckanden har fått dem att ta sig i kragen och ”rycka 
upp sig”, de lägger mer tid på studierna och lär sig av sina misstag, alltså har tidigare 
misslyckanden påverkat dessa elever positivt. Respondent 5 uttryckte sig så här: 
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mm.. till exempel, misslyckanden ifall jag har fått lite sämre på ett prov så känner jag att 
’nästa prov ska jag verkligen ge allt vad jag har’ för jag vill inte att läraren ska tro att 
jag inte kan, det gör att jag lägger ännu mer krut i det hela... (R5) 

 
Däremot uttryckte sig Respondent 2 att misslyckanden får henne att tappa motivationen: 
 

När jag väl klarar uppgifterna eller på proven och sånt då känns det som att det blir bättre, 
det går bättre på betygen. Men så fort när jag inte får godkänt då blir det jobbigt, då är 
man inte lika motiverad. (R2) 

 
Självtroende och självbild. En gemensam nämnare bland eleverna var att de påverkades 

negativt vad gäller andra elevers framgång, de menade att när deras studiekamrater får ett bra 
betyg blir de glada för kamratens skull men känner samtidigt en avundsjuka att de själva inte 
nått samma betyg inom specifika områden. Respondent 7 menade att: ”Alltså är det en kompis 
så självklart, jag blir ju glad för dens skull, men jag blir ju självklart svartsjuk eller vad man 
ska säga, för man vill också få bra”. Avundsjukan att inte ha nått samma höga resultat kunde 
däremot leda till en motivation till att också vilja göra bättre ifrån sig i studierna inför nästa 
mål. Här bland talade en elev om att då en kamrat misslyckades blev hon ledsen för kamratens 
skull och om kamraten lyckats blev hon glad för kamratens skull och detta ledde till att hon 
själv fick viljan att prestera lika bra.  

Andras misslyckanden påverkade inte eleverna något särskilt utan de menade att det beror 
på dem själva, hur mycket de har studerat och hur mycket de tror på sig själva trots andras 
misslyckanden. Däremot nämndes det att de kunde påverkas om det var någon de ser upp till, 
till exempel en förebild men samtidigt så litade eleverna på sig själva och deras viljestyrka. 
Respondent 5 sa att: ”När det är folk som jag har sett upp till som har misslyckats så har det 
gjort att jag tvekat lite men jag försöker inte stoppa mina mål på grund av andras beslut”. 
 
 
Uppmuntran och stöd 
 
Eleverna talade gott om uppmuntran och stöd i form av motiverande och ”peppande” uttryck 
från deras familjemedlemmar, kamrater och vänner eller att bara känna att man har någon som 
stöttar en. 
 
      Familj, kamrat & vänner. Flertal elever hade stöttning hemifrån i form av föräldrar och 
andra familjemedlemmar som både peppade dem i studierna och i vissa fall hjälpte dem med 
eventuella läxor. Mestadels tog eleverna hjälp och stöd från andra klasskamrater där de både 
stöttar, motiverar och får inspiration från varandra. Respondent 4 talade att: ”… I ettan så 
lyckades vi få en sån här väl fungerande grupp i klassen, och man hjälpte varandra och det var 
lite mer fokus och så och du vet… då hjälpte det mig extremt mycket...”. 

De elever som främst fick hjälp hemifrån hade oftast föräldrar med en eftergymnasial 
utbildning medan de elever som tog mest hjälp och inspiration av andra studiekamrat var elever 
vars föräldrar inte har någon typ av eftergymnasial utbildning. Detta stöd från föräldrar och 
kamrater påverkade eleverna positivt, de kände att det kändes bättre då och att de kunde prestera 
bättre. Stöttningen de får ökar studieresultaten och viljan att lyckas förstärks. Respondent 7 
menade att: ”Det liksom ökar ju resultaten, man tänker ju ”nu ska jag göra mamma stolt, jag 
ska lyckas bra på provet” så då har man det i huvet hela tiden och då blir det bättre”. 
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En elev påpekade även att för mycket stöttning kunde påverka henne negativt, vänner som 
ofta nämnde att hon är en kämpe och att de trodde på henne att hon skulle lyckas med ett 
kommande prov eller annat kunde göra att hon kände en press att leva upp till deras förväntan: 

 
Jag vill ha stöd och folk som motiverar mig till en viss nivå inte för mycket för då blir det 
fett mycket press på mig. Då blir det att jag stressar upp mig själv istället för jag pressar 
mig själv. (R1) 

 
 

Fysiologisk och emotionellt tillstånd  
 
Individens emotionella tillstånd så som ens välbefinnande, känslor och skeenden i privatlivet, 
stressen i studierna etcetera och individens fysiologiska tillstånd så som fysisk aktivitet i form 
av kvällspromenader, simning, joggning, träna på gym etcetera berörde elevernas skolgång. 
 

Träning/ fysisk aktivitet. Flertalet av eleverna uppgav att de tränade eller gjorde någon typ 
av fysisk aktivitet på sin fritid. Två av eleverna som höll på med någon typ av fysisk aktivitet 
menade att de inte märkt att träningen påverkat deras skolgång, varken positivt eller 
negativt. Även den elev som inte höll på med någon form av fysisk aktivitet på sin fritid menade 
att det inte påverkat honom i studierna. Resterande elever menade att den fysiska aktiviteten 
hade påverkat deras skolgång på ett positivt sätt. Dels tyckte eleverna att den fysiska aktiviteten 
hjälpte dem att reducera stress, gav en tillfredsställande känsla och att de både blev mer 
effektiva och hade bättre fokus efteråt både i studierna och på fritiden. Respondent 8 svarade: 
”Alltså det känns typ som att när jag tränar eller springer... Då känns det som en liten avkoppling 
och att jag liksom kan fokusera lite bättre sen än att jag bara sitter stilla…” 

 
Privatlivet och mående. Hur elevernas akademiska self-efficacy påverkade dem på fritiden 

var en av de resultat där det var väldigt många olika svar, dels menade ett fåtal elever att deras 
akademiska self-efficacy inte alls påverkade dem på fritiden varken negativt eller positivt. De 
kunde ”släppa” skolan direkt när de hade slutat för dagen medan andra elever menade att de 
påverkades negativt och oftast gick hem och kände att de hade mycket studier som de inte 
hunnit med att göra. Dessa elever kunde samtidigt glömma bort studierna för en stund när de 
umgicks med sina vänner vilket kunde göra att de kunde koppla av för stunden. Ett flertal elever 
nämnde också att deras self-efficacy påverkade dem positivt på deras fritid och kände sig glada 
efter skoltid. 
    Vad gäller elevernas emotionella tillstånd så var deras mående och det privata livet utanför 
skolan en stor faktor för hur det gick i studierna. Beroende på hur de mådde och hur deras fritid 
såg ut så påverkades också deras studier och skolgång olika. Hade eleven haft en dålig dag så 
var det en stor chans till att skoldagen också skulle gå dåligt. Samtidigt så var det elever som 
menade att om eleven fick dåligt betyg på ett prov eller inlämningsuppgift så påverkade det 
emotionella tillståndet utanför skolan åtminstone dagen ut. En intressant information var från 
en elev som menade att om hon mådde dåligt på grund av det privata livet så ledde det till att 
hon förträngde sina känslor genom att satsa allt vad hon har i skolan och när hon mådde mindre 
dåligt i det privata så satsade hon mindre i skolan. Respondent 6 talade: ”Alltså om jag är ledsen 
då försöker jag förtränga bort mina problem genom att satsa jättemycket på skolan…” och när 
hon var gladare: ”Det är faktiskt lite sämre för då är jag lugn, och då tar jag det som det 
kommer”. 

En fråga som ställdes under intervjun var ”tycker du att framgång och misslyckanden 
påverkar din hälsa?”. Utan att vägleda dessa elever så talade de alla endast om ifall de har 
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misslyckats och hur det har påverkat dem, de talade om att när de fick ett oönskat resultat på 
ett prov eller inlämning eller om de mådde dåligt den dagen så kunde de bli nedstämda och 
omotiverade till att studera, de kunde känna en ständig ångest och sova mindre på grund av 
stressen att hinna med sina studier så nära in på deras student. 

Flera av eleverna kände att de hade en balans mellan sin skolgång och fritid, men att de 
ibland studerade övertid till och från beroende på hur mycket studier de hade kvar att göra. 
Vissa elever hade fredagar som deras vilodag medan andra elever menade att de inte hade tid 
att återhämta sig för att de dels jobbade efter skoltid eller för att de ständigt kände en stress över 
studier som de inte hunnit med under skolveckan. Ett fåtal elever kände att de inte alls hade 
någon balans mellan studier och fritid, dessa valde att prioritera fritiden före sina studier vilket 
i sin tur hade en negativ effekt på dem eftersom de hamnade efter med läxor och annat som 
hade behövts göras hemma. Så här uttryckte sig respondent 7: 

 
… Jag är dålig på att prioritera studierna, ehm, skriver en polare liksom ’kom ut, vi spelar 
fotboll’ till exempel då är det roligare än att sitta och plugga hemma. Då blir det att man 
överväger det, även fast man kanske inte borde. (R7) 
 
 

Diskussion 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Denna studie fokuserade på att undersöka hur elever som läser sista året på gymnasiet upplevde 
sin akademiska self-efficacy i samband med sina studier. Studien syftade även till att undersöka 
hur eleverna upplevde att deras akademiska self-efficacy påverkade dem på deras fritid. Av 
tolkning utifrån resultaten fanns det inga större skillnader baserad på vilket gymnasial 
inriktning eleven läste och dess self-efficacy. 

I studien identifierades tre teman: 1) framgång & misslyckanden, 2) uppmuntran & stöd och 
3) fysisk & emotionellt tillstånd. De tre temana och deras subteman hänger ihop och kopplas 
då till de fyra informationsskällorna, alla tre temana är i behov av varandra. För att elevens 
framgång ska fortsätta förbättras eller att elevens misslyckanden ska förändras är uppmuntran 
och stödet från elevens omkrets viktigt och även att elevens fysiologiska och emotionella 
tillstånd är i någorlunda gott tillstånd. Därav är alla tre temana något som går runt i en spiral, 
där den ena temat inte fungerar utan det andra eller tredje temat. Till exempel kunde man se 
hos eleverna att när ett av dessa teman, exempelvis elevens emotionella tillstånd inte var i gott 
skick så berördes också de två andra temana negativt och spiralen var i försvagad rörelse. Alltså 
att eleven oftast då hade sämre fysiologiskt tillstånd, att framgångarna i studierna var sämre och 
uppmuntran och stödet från omgivningen togs emot sämre av eleven. Ett annat exempel när 
elevens emotionella tillstånd däremot var i gott skick så berördes också de andra två temana 
positivt och spiralen var i förstärkt rörelse. Oftast hade eleven ett bättre fysiologiskt tillstånd, 
framgångarna i studierna var bättre och uppmuntran och stödet från elevens omgivning togs 
emot bättre. 

Generellt anser elever som har hög self-efficacy att deras misstag beror på att dem själva 
ansträngt sig för lite i studierna medan elever som har låg self-efficacy ser misstagen de gör 
som en bristande förmåga. Elever som deltog i undersökningen tyckte att framgång i studierna 
stärkte deras self-efficacy i förhållande till sina studier. Brown et al. (2016) förklarar också 
detta påstående där de menar att framgång troligen kommer öka elevens self-efficacy och detta 
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leder till bättre prestation i studierna. Teorin stödjer därför resultatet i studiens empiriska 
datainsamling. 

Generellt så glädjes elever i denna studie åt när ens klasskamrat lyckas få ett bra betyg i 
skolan men kunde samtidigt känna en kluvenhet över att de själva inte lyckats uppnå detta 
resultat. Detta talar även Låftman et al. (2013) om i tidigare studier som menar att elever möter 
krav i relation till sin egen strävan och sina förmågor men även i relation till sina 
studiekamrater. Låftman et al. (2013) talar även om socialjämförelseteorin och berättar om att 
ett behov finns hos människor av att utvärdera sina egna förmågor och fastställa att deras egna 
omdömen inte är felaktiga och detta gör människan genom att jämföra sig med andra. 

Studien har också visat att elever påverkades negativt vad gäller sina kamraters framgång, 
när en kamrat fick ett önskat betyg som eleven själv inte lyckats nå så kunde detta leda till en 
avundsjuka. Dijkstra et al. (2008) talar om att elever tenderar att jämföra sig med kamrater som 
de anser likna sig själv och att detta därför kan dela till ett sämre self-efficacy som sänker deras 
självbild och som då i sin tur kan leda till lägre akademisk prestation, men också som Dijkstra 
et al. (2008) nämner så visade studien att elever som tenderar att jämföra sig med kamrater som 
presterat bättre har lett till bättre akademiska prestationer. 

Det kan ses i studien som har gjorts att elevernas akademiska self-efficacy förstärks när de 
fått ett önskat resultat på ett prov eller inlämningsuppgift och detta leder i sin tur till att eleven 
blir motiverad till att anstränga sig och försöka prestera lika bra eller eventuellt bättre inför 
nästa mål. Detta har visats i Komarraju och Nadler (2013) studie att motiverade elever sannolikt 
lär göra större ansträngning i deras studier och att elever som därför har en hög tro på den egna 
förmågan i akademisk self-efficacy sannolikt kommer fortsätta anstränga sig, detta gav då svar 
på första forskningsfrågan som undersöktes. 

Self-efficacy syntes tydligt hos alla eleverna som var med på studien, dels syntes det genom 
att de påverkades alla av de fyra informationsskällorna på olika plan men att tidigare erfarenhet 
verkade vara det mest gemensamma bland eleverna. Svar på första forskningsfrågan syntes 
också på hur det hade gått för dem i tidigare studier var grunden till hur det såg ut för dem i 
nuvarande studier: hade eleverna dåliga erfarenheter från tidigare studier så sköt de för det 
mesta upp studierna de har nu, self-efficacyn var allmänt lägre och de påverkades negativt på 
fritiden då de kunde grubbla över studierna men ändå fortsätta skjuta upp saker och ting då de 
blivit negativt påverkade förut, genom dessa resultat kunde en inblick i andra frågeställningen 
också ges. 
Social övertygelse var också en gemensam nämnare bland eleverna: stödet och gemenskapen 
från kamrater gjorde att eleverna gjorde bättre ifrån sig eller åtminstone hade tillräckligt med 
self-efficacy att försöka klara av sina studier och hänga med i skolan. Detta kan förknippas med 
Patrick, Ryan och Kaplan (2007) som visade att elevers uppfattning om klassrummet och den 
sociala miljön så som stöd av lärare, kamrater och studierelaterad interaktion var relaterad till 
deras nivå av engagemang. 

Från skolverkets hemsida (Skolverket, 1994) kan vi läsa om att eleverna ska kunna 
stimuleras av skolan, det ska både kunna få dem att tänka kritiskt och också ge elever utrymme 
att kunna utveckla sin förmåga att utöva inflytande på undervisningen och ta ansvar för sina 
studier. Något man kanske kan göra på skolor är att jobba mer med att höja elevers self-efficacy 
och att jobba bort den press som eleverna känner, till exempel finns det flera lärare som inte 
längre kallar prov för ”prov” just för att ordet ofta har en negativ betoning som i sin tur leder 
till stress och en stark påverkan på self-efficacyn hos eleverna. En annan förändring man kan 
göra för att eleverna inte ska vara så inställda på betyg kanske vore om läraren inte delar ut 
delbetyg på uppgifter, att istället för en betygsättning som A till F kan läraren dela ut ett OK på 
småarbeten och vid större arbeten kan man dela ut betyg. Byter man ut betygssystemet och 
utesluter att ge ut delbetyg på mindre uppgifter kan man kanske motarbeta det Dijkestra et al. 
(2008) talar om där eleverna tenderar att jämföra sig med sina kamrater och att deras 
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akademiska self-efficacy på så vis försämras. Genom förändring av betygssystemet förminskas 
chansen att elever jämför sig med kamrater och förändringen kan motarbeta att deras 
akademiska self-efficacy försämras.  

Alexander et al. (1993) beskriver att engagemang och aktivt deltagande är positivt relaterat 
till elevers prestation, detta visas också i studien som har gjorts. Eleverna i denna studie var 
positivt inställda till grupparbeten, många av dem föredrog det och tyckte om engagemanget 
kamraterna emellan. Kanske kan man därför jobba mer med elev-elev relationen och få dem att 
hjälpa varandra mer i arbetet och på så sätt också påverka elevernas generella self-efficacy och 
möjligtvis motivera dem och förstärka deras akademiska self-efficacy att klara av sina studier 
och gå ut gymnasiet med fullsatt slutbetyg. 

Även Bong (2011) forskning där akademisk self-efficacy har visats vara positivt förknippad 
med högre betyg och uthållighet stödjer studiens resultat på så sätt att akademisk self-efficacy 
är positivt förknippat med betyg hos gymnasieleverna. Studiens frågeställning om hur sistaårs 
gymnasieelever upplever sin self-efficacy i samband med akademiska self-efficacy får här 
också stöd. 
 
 
Metoddiskussion 
 

Författaren hoppades att genom undersökningen kunna bidra till en djupare förståelse för 
self-efficacyn hos sistaårs gymnasieelever. Genom en deltagarvalidering kunde författaren se 
om resultaten hade tolkats rätt eller om eleverna ansåg att det fanns eventuella missar, 
deltagarvalideringen var en styrka för studien. Eleverna kunde godkänna de tre temana som 
tagits fram och detta har givit svar på de två frågeställningar som gjordes för att und Dijkstra et 
al. (2008) talar om att elever tenderar att jämföra sig med kamrater som de anser likna sig själv 
och att detta därför kan dela till ett sämre self-efficacy som sänker deras självbild och som då i 
sin tur kan leda till lägre akademisk prestation, men också som Dijkstra et al. (2008) nämner så 
visade studien att elever som tenderar att jämföra sig med kamrater som presterat bättre har lett 
till bättre akademiska prestationer. 
ersökas. 

Studien resulterade i hög validitet, genom de etiska principerna och det konfidentiella 
skyddskravet så kunde eleverna känna en trygghet vilket i sin tur underlättade för dem att prata 
i fri kontext. Genom detta kunde det samlas data som var tillräckligt för att kunna analyseras 
och ge svar på de frågeställningar som hade gjorts. Eleverna informerades övergripande om 
self-efficacy innan intervjuerna påbörjades, begreppet kan trots detta blivit misstolkat som 
självförtroende/ självkänsla då det är mer välbekanta termer för gemene man. Detta kan 
innebära en risk för reliabiliteten men trots att en respondent använt dessa uttryck så pekar 
svaren på att det är akademisk self-efficacy som avses i de allra flesta fall. 

Vad gäller studiens reliabilitet tror författaren att resultaten från undersökningen blir 
desamma om undersökningen replikeras på nytt, detta av den anledningen studien är 
replikerbar. Däremot kan det påverkas av tillfälliga betingelser som till exempel att 
skolväsendet ändras genom generationer, elevernas attityder och egenskaper är inte alltid 
detsamma. 

Intervjuguiden utformades på så sätt att innehållet kunde hjälpa författaren att få information 
som svarar på frågeställningen, författaren valde att ha underfrågor för varje informationskälla 
och även ha följdfrågor vid behov, detta i sig var styrkorna med denna undersökning. 

Utifrån de frågeställningar som fanns att besvara så passade en kvalitativ forskningsmetod, 
genom denna metod kan man också bevara det unika och säregna hos varje enskild person 
(Maxwell, 2012). Vidare var den subjektiva upplevelsen av self-efficacy hos elever som läste 
sista året på gymnasiet varit i intresse att undersöka och denna metod var lämpligast eftersom 
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det i grunden ger utrymme för tolkningar och förståelse om den sociala verkligheten (Bryman, 
2008). 

Något som var mindre bra med studien var val av inspelningsljud. Författaren valde att 
använda sig av en mobiltelefon som ljudinspelning och under transkriberingen märktes det att 
det behövdes en bättre apparat under intervjuerna. Detta för att det ibland kunde vara svårt att 
höra vad eleven sa exakt under inspelningen och ljudet behövdes därför spelas om flera gånger 
för att inte dra fel slutsatser om vad eleverna sade. En provintervju för att säkerställa att 
respondenten och intervjuaren hörs tydligt och klart rekommenderas i framtida studier. Detta 
hjälper till en större möjlighet att utesluta eventuella felsägning. 

Deltagarna till studien var åtta elever som alla studerade på samma gymnasium, på grund av 
detta så är studiens generaliserbarhet begränsad. Genom att göra studien på elever från olika 
gymnasium hade man kunnat öka studiens validitet och generaliserbarhet. 
 
 
Förslag till framtida studier 
 
Till framtida studier kan undersökningen också göras utifrån perspektiv så som etnicitet, kön 
och klass. På detta sätt kan man lyfta fram djupare förståelse på hur akademisk self-efficacy ser 
ut beroende på vilket gymnasieprogram en elev läser, om det finns några utlysande skillnader 
eller om akademiska self-efficacyn ser ut detsamma oberoende av program och kön. Också vore 
det intressant att till framtida forskning göra denna intervju på en större grupp och även se om 
det finns en skillnad mellan männen och kvinnor beträffande deras akademiska self-efficacy. 

Studien har gjorts på ett gymnasium i södra Sverige, det kan vara intressant att göra en studie 
på andra delar av Sverige och se om det skiljer sig för elever från ett gymnasium med ett annat 
gymnasium. Annat intressant för framtida studier vore om man la fokus på endast en 
frågeställning, exempelvis endast på hur elever som läser sista året på gymnasiet upplever sin 
self-efficacy i samband med studier. Man hade kunnat undersöka på en djupare plan genom att 
fokusera på en separat frågeställning, därmed hade man möjligtvis kunnat få ett tydligare eller 
djupare resultat på enskilda frågeställning än det som framlagts i denna studie. 

Undersökningen gjordes på vårterminen vilket var nära in på studenten, eleverna kände att 
det var högre tempo och större krav på att få skoluppgifterna färdiga inför deras slutbetyg. 
Kanske kan man i framtida forskning göra undersökningen på höstterminen och se om det finns 
några skillnader på akademiska self-efficacyn beroende på vilken årstermin eleverna läser, 
känner eleverna möjligtvis att det är samma höga temo och krav på höstterminen? 
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