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Gabriella Coskun och Venos Taki 

 
Self-efficacy innefattar tilltro till sin egen förmåga och är ett av de mål 
som gymnasieskolor arbetar för. En enkätundersökning med 
hundrafemtio gymnasieelever utfördes med syfte att se hur dessa 
uppfattar sin egen tro på sin förmåga inom två olika gymnasieprogram 
utifrån fyra informationskällor. Även fyra intervjuer med lärare 
genomfördes för att ta reda på hur de arbetar för att öka elevernas tro 
på sin förmåga. Resultatet utifrån enkätundersökningen visade att 
eleverna i båda programmen hade hög self-efficacy samt att elever 
inom naturprogrammet upplevde att tidigare erfarenheter ökar deras 
self-efficacy. Eleverna inom byggprogrammet upplevde däremot att 
fysiska och emotionella tillstånd ökar deras self-efficacy. 
Intervjuundersökningen visade att lärarna genom uppmuntran stöder 
elevernas self-efficacy. Resultatet stämde till viss del med tidigare 
forskning. 

  

              Keywords: Self-efficacy, school, teacher, student, academic efficacy. 
 
 

Inledning 
 
Gymnasieskolan ska vara öppen och ses som en social och kulturell mötesplats där 
möjligheter och skyldigheter finns för att stärka denna sociala samt kulturella förmåga hos 
både lärare och elever. Skolan ska vara öppen på så sätt att den stimulerar eleverna till att 
tänka kritiskt samt att den ger utrymme för eleverna att utveckla sin förmåga när det gäller att 
ta ansvar för sina studier och för att utöva inflytande på undervisningen. (Lpf, 1994). 

Att som elev utveckla sin egen förmåga att kunna ta initiativ och ansvar är också något 
som skolan arbetar aktivt med för att bland annat utveckla elevernas sociala kompetens, 
genom exempelvis grupparbeten och liknande. Att utveckla och arbeta för elevernas hälsa är 
också något som skolan främjar genom olika aktiviteter, såsom friluftsdagar, idrott och 
liknande aktiviteter. Eleverna ska känna stimulans att växa med uppgifterna de blir tilldelade 
och även bemötas med respekt för det arbete de utför. Att stärka elevernas tilltro på sin egen 
förmåga och ge dem framtidstro är även det ett mål som skolan har i förhållande till 
gymnasieskolans möjligheter och skyldigheter (Lpf, 1994). Eleverna ska alltså under 
skolgången stimuleras till kritiskt tänkande och bemötas med respekt för det arbete de utför, 
vilket hela tiden ska främjas inom skolan genom att gymnasieskolan ska vara en öppen 
mötesplats för både lärare och elever. 
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Self-efficacy 
 
Den som förespråkade self-efficacy begreppet var Bandura (1997) och han menar att 
människors self-efficacy påverkas av olika faktorer såsom individens fysiska ansträngning, 
egna och andras erfarenheter, tillit till sin egen förmåga samt övertalning från andra på så sätt 
att andra individer kan få en annan individ att utföra något (Bandura, 1977). Varje individ 
upplever olika tro på sin egen förmåga. Hög self-efficacy innebär att individen upplever sig ha 
förmågan att utföra vissa handlingar med önskat resultat. Låg self-efficacy innebär att 
individen ifråga upplever ett hot när denne ska göra en bedömning av eventuella krav, som att 
påbörja vissa uppgifter och att slutföra dessa, exempelvis skolarbeten (Bandura, 1977). 

Att som individ uppfatta sin egen förmåga som god är en grund för att uppnå högre tillit till 
sig själv. Woolfolk (1998) menar att människor med hög self-efficacy som har en optimistisk 
syn på sig själva är mer effektiva, dessa är mer psykiskt och fysiskt i gott hälsotillstånd, mer 
motiverade att utföra olika aktiviteter, blir inte lika deprimerade och har även högre 
förväntningar på sig själva att utföra olika uppgifter med önskat resultat. Pajares (2006) menar 
att self-efficacy är grunden för motivation, välmående och personliga prestationer i livet. Self-
efficacy är en viktig faktor för det man gör dagligen. Hur mycket individen anstränger sig för 
att motivera sig själv, i vilken grad individen kan bibehålla denna motivation vid motgångar 
samt hur denne hanterar sårbarheten vid stress och depression är ytterst viktigt för tilltron till 
sin förmåga. En individs self-efficacy är alltså som ett batteri som driver honom/henne till ett 
agerande. Bandura (1997) menar att om man saknar tro på sin egen förmåga att genomföra en 
uppgift företar man sig inte uppgiften överhuvudtaget. Om en individ inte upplever tro på sin 
egen förmåga kan denne heller inte utveckla eller känna motivation för att utföra vissa 
uppgifter med önskat resultat. 

För att uppleva tro på sin förmåga finns olika processer i vårt kognitiva tänkande som kan 
sägas vara källorna till uppfattningen av sin egen förmåga. Dessa fyra olika processer pågår 
oftast parallellt (Bandura, 1995). Den första innefattar kognitiva processer, det vill säga hur en 
individ beter sig och vad denne har för mål är avgörande för det som värderas högst. Ju 
starkare self-efficacy en individ upplever sig ha, desto högre mål sätter denne upp för sig 
själv. Tankarna som en individ har leder också till diverse handlingar och individers tro på sin 
förmåga formar tankar om framtida handlingar. De som har hög tro på sin förmåga tänker på 
att lyckas och tänker på hur de ska lyckas, vilket också leder till goda prestationer. De som 
tvivlar på sin förmåga tänker på misslyckanden och bildar tankeprocesser kring hur saker går 
fel. Motivation, är den andra processen och innebär att tron på den egna förmågan har en 
viktig roll i hur individen motiverar sig själv och hur denne kan planera utförandet av diverse 
saker. Att ha motivation innebär också för en individ att sätta upp mål för sig själv för att 
senare kunna uppnå dessa mål. Den tredje processen benämns affektiva processer och handlar 
om att tron på den egna förmågan spelar en roll i det hälsotillstånd en individ infinner sig i, 
exempelvis om individen är stressad, nedstämd eller kanske funderar över hemska saker som 
sällan händer. Selektion, är den fjärde processen och innebär att de som har låg tro på sin 
förmåga som oftast undviker svåra uppgifter som upplevs som personliga hot. Dessa individer 
har låg ambition och låg engagemang för de mål de satt upp. De anstränger sig inte och ger 
upp väldigt lätt när det blir hinder. Det behövs inte mycket för att dessa individer ska förlora 
tillit till sin egen kapacitet och de drabbas lättare av stress och depression. För de personer 
som tvärtom har hög tro på sin förmåga innebär denna process att de vet vad de vill och även 
att de sätter upp mål för sig själva. Dessa individer har både ambition och anstränger sig 
tillräckligt för att klara dessa uppsatta mål (Bandura, 1995).  
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Ett exempel som stöder Banduras resonemang är en undersökning som Hsieh et al. (2007) 
utförde kring self-efficacy och målsättningar, med två olika studentgrupper, den ena med 
goda resultat och den andra gruppen med medelresultat. Totalt var det 112 studeranden som 
deltog i enkätundersökningen. Resultatet från denna undersökning visade att de studerande 
som hade höga betyg upplevde en högre self-efficacy och satte upp högre mål än de 
studerande som hade lägre betyg (Hsieh et al., 2007). 

Det finns en tendens till att man blandar ihop begreppet self-efficacy med begreppet 
självkänsla (self-esteem) och använder begreppen synonymt. Det är därför viktigt att 
tydliggöra skillnaden mellan dessa begrepp. I denna studie definieras self-efficacy som tron 
på den egna förmågan att genomföra en viss uppgift medan begreppet självkänsla (self-
esteem) definieras som hur individen ser och värderar sig själv (Bandura, 1997). 
    
 
Fyra informationskällor till self-efficacy 
 

Människor upplever tilltro till sin egen förmåga i olika grad. Det som påverkar om en individ 
har hög eller låg self-efficacy beror på fyra informationskällor (Bandura, 1997). Det är utifrån 
dessa informationskällor som individer tolkar information för att därefter bedöma sin egen 
self-efficacy (Bandura, 1986). De fyra källorna innefattar ”tidigare erfarenheter”, ”andras 
erfarenheter”, ”social övertygelse” och ” fysiologiska and emotionella tillstånd”.  
 

Tidigare erfarenheter. Denna källa består av tolkningar och tidigare erfarenheter som kan 
komma att vara en hjälp för att klara av nya uppgifter, skriver Bandura (1997). Vidare 
skriver Bandura (1977)  att den mest kraftfulla källan är just tidigare erfarenheter, det vill 
säga att de tidigare erfarenheterna en individ har kan kopplas till de nya uppgifter som utförs.   
Pajares (2005) skriver också att detta är den mest inflytelserika källan som får individer att se 
effekterna av sina handlingar för att därefter tolka dessa för att sedan utforma sin self-
efficacy. Framgång höjer self-efficacy och misslyckande sänker self-efficacy nivån. 
Pajares (2005) exemplifierar med att om elever presterar bra på ett matematiktest och får höga 
poäng på testet resulterar detta i att eleven får ökad tro på sin förmåga för nästkommande 
matematiktest.  
 

Andras erfarenheter. Innebär att individer ser hur andra har gjort eller gör och tar sedan 
efter, men det som är avgörande inom denna källa är att man kan identifiera sig med de man 
känner ett förtroende för, (Bandura, 1997). Pajares (2005) menar att denna källa är mindre 
viktig jämfört med mastery experience. När en individ finner att denne är osäker på sin egen 
förmåga eller har begränsad med tidigare erfarenheter, blir detta väldigt känsligt för individen 
och väljer därför att se hur andra gör för att kunna ta efter. 
 

Social övertygelse. Individer som man känner ett förtroende för, kan uppmuntra varandra 
till att göra något och särskilt viktigt är det om dessa visar att de tror på en, avser Bandura 
(1997). Pajares (2005) menar att denna källa kan hjälpa en individ att utföra en ansträngning 
för att få framgång i något eller så kan det stjälpa individen och denne upplever en försvagad 
self-efficacy. 
 

Fysiologiska och emotionella tillstånd. Bandura (1997) menar att känslor och tankar är 
avgörande för om en individ upplever hög eller låg self-efficacy. Bekymmer, stress och 
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individens humör säger mycket om dennes self-efficacy. Optimism och ett positivt humör 
förhöjer self-efficacy, medan depression och förtvivlan sänker self-efficacy nivån. Som med 
de andra källorna är det inte styrkan av humöret som är det viktiga utan individens tolkningar 
av det som är viktigt. Individer med stark self-efficacy kommer att höja det emotionella 
välbefinnandet och sänka negativa emotionella tillstånd, (Pajares, 2005). 
 
 
Tidigare forskning kring informationskällor 
 
Forskning har utförts kring de olika informationskällorna. Bland annat har två av de fyra 
informationskällorna enligt en undersökning som Tschannen-Moran och Woolfolk-Hoy 
(2006) utfört visat sig vara inflytelserika. Undersökningens syfte var att se om det fanns 
skillnader mellan lärare som var nybörjare och lärare med längre erfarenhet. Vidare utgick 
undersökningen ifrån två av de informationskällor som ligger till grund för self-efficacy och 
dessa två källor som användes i denna studie var tidigare erfarenheter samt social övertygelse. 
Resultat visade att lärarna som var i början av sin karriär hade mindre av källan tidigare 
erfarenheter vilket innebar att andra källor spelade en större roll för dessa vad gäller deras tro 
på sin förmåga. De lärare däremot som trodde på sin förmåga hade mer erfarenhet. Deras 
förmåga ökade om läraren upplevde framgång, en känsla som sedan överfördes till eleverna. 
Vidare utförde Poulou (2007) en undersökning med syfte att se hur lärare uppfattar sig själva 
utifrån de fyra informationskällorna. Resultatet visade också på att tidigare erfarenheter är den 
mest kraftfulla källan av de fyra informationskällorna som ligger till grund när det gäller 
lärarnas self-efficacy. Detta kan alltså bekräftas utifrån den undersökning som Tschannen-
Moran och Woolfolk-Hoy (2006) utförde. Att tidigare erfarenheter är den källa som anses 
vara den mest betydelsefulla källan för att därefter kunna se om en individ har hög eller låg 
tro på sin förmåga.  

Tidigare erfarenheter kan komma att vara en hjälp för senare arbetsuppgifter som ska 
genomföras i skolan. Elias och MacDonald (2007) utförde en undersökning, där ena 
hypotesen i undersökningens syfte blev bekräftad, det vill säga att tidigare erfarenheter är den 
källa som förhöjer en individs self-efficacy. Undersökningen visade också att tidigare 
prestationer i skolan är ytterst viktigt för fortsatta prestationer i studier.  

Forskning har visat att killar och tjejer har olika grad av self-efficacy. Usher och Pajares 
(2006) utförde en studie med syfte att undersöka self-efficacy utifrån de fyra 
informationskällorna hos mellanstadieelever, samt att undersöka hur dessa informationskällor 
avvek från varandra. Resultatet visade att alla informationskällorna påverkade self-efficacy 
men att tidigare erfarenheter var den mest inflytelserika källan när det gäller self-efficacy. 
Resultatet visade även att källorna tidigare erfarenheter och social övertygelse påverkade 
flickors self-efficacy mest och att tidigare erfarenheter och andras erfarenheter var de källor 
som påverkade pojkars self-efficacy mest.   
 
 

Self-efficacy – lärare - elev 
 

Self-efficacy är en förutsättning för läraryrket. Ju högre tillit till sin förmåga en lärare 
upplever, desto mer kan denne överföra detta till eleverna (Pajares, 2006). 
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Lärare är en viktig faktor för elevernas self-efficacy. Lärarnas mål är att förbättra elevernas 
självsäkerhet och kompetens i olika skolsituationer, menar Pajares (2006). Detta kan eleverna 
uppnå genom att arbeta med elevernas tro på sin förmåga vad gäller personlighet, skicklighet 
inom skolan samt att övningar i moraliskt beteende som senare leder till framgång för 
eleverna. Pajares (2006) har utarbetat en modell liknande en triangel, där personlighets 
faktorer är avgörande för hur en individs beteende är och utvecklas. Detta resulterar i hur 
denne därefter handlar i olika miljöer. Individers handlingar uppstår alltså genom ett samspel 
mellan personlighets faktorer, beteendemönster och hur detta formar sig i en viss miljö, i detta 
fall skolan. Detta kan exemplifieras med elever som är framgångsrika inom ämnet idrott. 
Dessa elever är förmodligen skickliga inom olika idrottsgrenar och upplever och kan 
identifiera sig med idrotten på ett sätt som andra mindre framgångsrika elever kan. Beteendet 
följs därefter av att dessa sportar mycket och i en viss miljö, som i detta fall skolan och på 
idrottslektioner presterar väl med höga resultat vilket också ger en ökad tillit till sin egen 
förmåga som elev. 

Hur self-efficacy upplevs bland lärare är väldigt olika och detta beror framförallt på att 
lärare precis som andra är olika individer med olika ambitioner. Erdem och Demirel (2007) 
genomförde en undersökning för att se hur self-efficacy upplevs av lärare i sin undervisning. 
Resultatet visade att de lärare som hade hög self-efficacy trodde mer på sig själva och på sina 
elever och i sin undervisning. Att ha tillit till sin förmåga är således ytterst viktigt i 
förhållande till lärarrollen, särskilt om det handlar om att uppnå högre kvalitet i 
undervisningen. 

Elias och MacDonald (2007) betonar också att lärare med hög self-efficacy har starkt 
inflytande över elevernas motivation och prestation, vilket resulterar i, att ju högre self-
efficacy lärarna har desto mer kan dessa influera eleverna. Cantrell och Callaway (2008) 
utförde en intervjuundersökning med lärare kring deras uppfattning av sin generella-efficacy, 
personliga-efficacy och grupp-efficacy i relation till elever och skola. Exempel på 
intervjufrågor var, ”vilka faktorer är de mest viktiga för att eleverna ska lyckas i läs- och 
skrivkunnighet?”. En annan fråga i denna undersökning löd, ”Vilka faktorer tror du bidrar till 
framgång för eleverna på skolan?”. Resultatet utifrån dessa intervjuer visade att lärarna anser 
att både motivation och attityder är faktorer som influerar elevernas lärande. Också att 
lärarnas uppgift är att motivera eleverna som inte upplever att dessa är motiverade i skolan. 
Resultatet visade också att de lärare som visste hur de skulle undervisa, ansåg sig vara 
strukturerade och hade högre self-efficacy samt att dessa upplevde att de kunde påverka 
elevernas prestationer i skolan genom att hitta olika strategier för att anpassa undervisningen 
till elevernas individuella behov (Cantrell & Callaway, 2008).  

Om elever upplever att lärarna har en hög tillit till dennes egen förmåga i exempelvis sina 
undervisningar, förhöjs även tilliten på förmågan hos eleverna själva. Detta bekräftas av      
Siwatu (2007) som skriver att lärare med hög self-efficacy har förmågan att hjälpa eleverna 
känna att dessa är fullvärdiga medlemmar i klassrummet också att det utvecklas en god 
relation mellan lärare och elev. Även Pajares (2006) skriver att självsäkra lärare hjälper också 
till att eleverna utvecklar mer självsäkerhet i skolsituationer. Bandura (1995) betonar också att 
lärare som tror på sin egen förmåga och sin undervisning utvecklar även en god skolmiljö för 
sina elever och att uppmuntra eleverna blir en självklarhet.  
     Att intressera sig för elevernas intressen är givet för lärare med stark self-efficacy. För 
lärare med låg self-efficacy är det tvärtom. Poulou (2007) skriver att lärare med hög tro på sin 
egen förmåga förstår sina elever på ett bättre sätt än lärare med låg tro på sin egen förmåga. 
Lärare med hög self-efficacy kan alltså kritisera eleverna på ett skickligare sätt än om de 
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exempelvis har utfört en uppgift på ett oriktigt sätt. Vidare menar Poulou (2007) att lärare 
med hög tro på sin förmåga är duktigare på att ge stöd till eleverna och de har även förmågan 
att hjälpa eleverna om de har svårigheter inom skolan. 

Elever med hög self-efficacy är väl försedda med att lära sig själva när de måste lita på 
sina egna initiativ. Haverback och Parault (2008) menar också att lärarnas self-efficacy, det 
vill säga lärarnas förmåga att motivera eleverna och uppmuntra dem för inlärning har visat sig 
påverka klassrumsmiljön och elevernas prestation i att utföra vissa skoluppgifter. Vidare 
menar Haverback och Parault (2008) att det är betydelsefullt att påpeka att det bästa sättet för 
att öka elevernas motivation i skolan, är att lärarna själva har en hög self-efficacy, genom att 
lärarna ska kunna uppvisa för eleverna att de tror på sig själva när de står framför eleverna 
och undervisar också att en lärare med hög tro på sin förmåga kan hjälpa eleverna att 
åstadkomma mer inlärning och ökad förståelse för olika ämnen. De lärare som har mest 
erfarenhet av läraryrket har visat sig ha ett starkt samband till en ökad tro på sin förmåga som 
lärare utifrån denna undersökning. Lärare anser att det är viktigt att eleverna får framgång i 
sin utbildning genom att dessa möjligtvis försöker få dem att intressera sig för det läraren 
undervisar i. Det har även visat sig att lärare med hög self-efficacy kan hantera eleverna på ett 
bra sätt när dessa hamnar i svåra situationer. Det kan exempelvis vara att en elev har det 
väldigt svårt hemma eller att de på något sätt har hamnat i fel spår. Det är därför lättare för 
eleverna att lita på sin lärare och känna att den här läraren är självsäker i vad denne gör, 
skriver Haverback och Parault (2008).  

Forskning har även visat att föräldrar har en betydande roll för elevers self-efficacy. 
Pajares (2006) menar att både lärare och föräldrar bör uppmärksamma elevers self-efficacy 
och deras kompetens då tron på den egna förmågan till och med kan ha mer betydelse för 
motivation och framtida akademiska utbildningar samt karriärval än faktorer som kunskap, 
kompetens eller intressen. Self-efficacy och skicklighet är starkare hos elever som sätter upp 
höga mål. Elever som sätter höga mål ökar också sin självsäkerhet, kompetens och 
engagemang för att uppnå dessa mål. Self-efficacy ökar också när elever upplever 
återkoppling för det de åstadkommer och detta resulterar i att de jobbar mer, får ökad 
motivation och högre self-efficacy (Pajares, 2006). Detta bekräftas också av andra forskare 
som menar att tron på den egna förmågan att utföra vissa handlingar har en starkare effekt när 
det gäller skolinsatser än andra motivationsförmågor. (Shu-Ling & Pei-Yi, 2008). 

Self-efficacy och skolarbeten menar Bandura (1995) är viktigt. Att få återkoppling på de 
arbeten elever utför i skolan är en fördel då det ökar elevernas engagemang, framsteg i 
studier, motivationen ökar och en starkare källa till elevernas egen tillit till sin förmåga för 
fortsatta studier ökar även, anser Bandura (1995). Forskning har också visat att elever med 
hög tro på sin förmåga är mer villiga och intresserade att söka efter nya utmaningar. De får ett 
bredare perspektiv och är mer intresserade av att lära sig nya saker. Många forskare har visat 
att elevers tillit till sin förmåga att uppnå högre prestationer är relaterade till användandet av 
högre kognitiva strategier, (Walker et al., 2005). Detta bekräftas också av Elias och 
MacDonald (2007) som skriver att när elevers insats i skolan fått framgång, ökar även deras 
tro på den egna förmågan. Däremot om elevers bedrift på något sätt misslyckats sänks tron på 
den egna förmågan. Återkoppling och stimulans från lärarna på elevers insatser i sina 
skolarbeten är av betydelse för att få eleverna att uppleva stimulans med de möjligheter och 
skyldigheter som främjas inom skolan. 
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Problemformulering 
 

Tron på den egna förmågan har en betydande roll i det man gör dagligen och allra främst när 
det gäller elevers relation till skolan, anser författarna. För att begränsa ämnet valdes att 
inrikta sig på skola, elever och lärare mest av den orsaken att utföra en undersökning som kan 
bidra till nytta för samhället, där skola och lärande är en stor del av dagens samhälle. 
 
 

Syfte och frågeställningar 
 

Syfte för studie ett var att genom en enkätundersökning se hur gymnasieelever upplever 
generell self-efficacy och self-efficacy i skolan utifrån fyra informationskällor, vilka är 
”tidigare erfarenheter”, ”andras erfarenheter”, ”social övertygelse” och ” fysiologisk och 
emotionella tillstånd”.  Frågeställningarna för syfte ett var: 
 
1) Vilken tro på den egna förmågan finns hos gymnasieelever som går natur- respektive 

byggnadsprogrammet? 
2)  Hur skiljer sig elevernas self-efficacy beroende på gymnasieprogram, årskurs och kön? 
 
Syfte för studie två var att genom en intervjuundersökning se hur lärare arbetar för att öka 
elevernas tro på sin förmåga. Frågeställningen för syfte två var: 
 
1) Hur arbetar lärare inom natur- respektive byggnadsprogrammet aktivt för att 

stödja elevernas self-efficacy? 
 
 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna bestod av 150 elever vid två olika gymnasier inom två olika program beläget i en 
liten respektive mellanstor stad i Sverige. Deltagarna var mellan åldern 16 och 18år i båda 
programmen. Inom det naturvetenskapliga programmet var det totalt 73 elever, varav 39 tjejer 
och 34 killar. Inom byggprogrammet var det 77 elever, varav 9 tjejer och 68 killar. Ett externt 
bortfall på 13 % framkom, där totalt 19 elever inte deltog i enkätundersökning. 
Deltagarna bestod också av fyra lärare, varav två kvinnliga och två manliga som vi utförde 
intervjuer med. Dessa respondenter kommer att presenteras som respondent (R) 1, 2, 3 och 4 
under uppsatsens gång. Även respondenternas bakgrund kommer att presenteras inom detta 
avsnitt.  
     Respondenterna var mellan åldern 50-60 år och har arbetat mellan 10-30 år på skolan och 
valde att bli lärare av olika skäl. Exempelvis valde R1 att bli lärare för att hon hade ett 
kombinerat intresse för ungdomar samt de ämnen hon undervisar i. R2 valde att bli lärare för 
att hon alltid har velat bli lärare och det är ett val som hon inte ångrar. R3 berättade att han 
först arbetade som handledare för ett byggprojekt vilket senare ledde till ett erbjudande om att 
bli lärare på skolan. R4 valde att bli lärare för att hans gamla lärare inspirerade honom till att 
bli det. 
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Material 
 

En enkät utformades där två olika instrument användes för att mäta self-efficacy samt de fyra 
informationskällorna som ligger till grund för self-efficacy. Enkäten bestod av fyra 
bakgrundsfrågor med frågor om kön, ålder, årskurs och program. Totalt innefattade enkäten 
36 påståenden, inklusive bakgrundsfrågorna och där svarsalternativen bestod av 7 alternativ, 
där skalan gick från 1 (stämmer inte alls) till 7 (instämmer helt). 

 
Generell self-efficacy. För att mäta self-efficacy användes  Jerusalem, Koskinen-Hagman 

och Schwarzer, (1999) allmänna self-efficacy skala. Denna skala bestod av tio påståenden och 
exempel på några av dessa var, ”Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara anstränger 
mig tillräckligt” och ”I oväntade situationer vet jag alltid hur jag skall agera”. 
För att försöka anpassa språket till gymnasieeleverna men ändra så lite som möjligt i skalan 
valdes att omformulera två påståenden. Exempel på detta var ett påstående i skalan som var 
formulerat på följande sätt, ”Om jag ställs inför nya utmaningar vet jag hur jag skall ta mig an 
dem”, detta omformulerades till följande, ”Om jag ställs inför nya utmaningar vet jag hur jag 
skall klara av dem”. Ett annat påstående var, ”Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina 
målsättningar och förverkliga mina mål”, detta ändrades och skrevs ut följande, ”Jag har inga 
svårigheter att hålla fast vid mina mål och förverkliga dem”. Reliabilitet uttryckt i Cronbachs 
α för hela mätinstrumentet var .84. 
 

Fyra källor till self-efficacy. För att mäta de fyra informationskällorna användes ett 
mätinstrument, hämtat från Loeb (2002). Denna skala bestod av 25 påståenden utifrån de fyra 
källor som ligger till grund för self-efficacy och har tidigare använts vid en undersökning för 
banktjänstemän i olika bankkontor. Dock omformulerades vissa påståenden och ändrades helt 
för att anpassa dessa till studiens syfte, undersökning samt till eleverna. Exempel på frågor för 
tidigare erfarenheter var, ”Mina prestationer har oftast medfört goda resultat” och ”Jag har 
flera gånger känt att jag misslyckats med en arbetsuppgift”. Omformuleringen blev följande, 
”Jag har flera gånger känt jag misslyckats med ett skolarbete”. Exempel på frågor för andras 
erfarenheter, ”Mina kollegor är framgångsrika i sitt arbete” och ”Det är vanligt att mina 
kollegor utför sina arbetsuppgifter på ett ineffektivt sätt”. Omformuleringen blev följande, 
”Mina lärare är duktiga i sitt arbete” och ”Det är vanligt att mina kompisar inte utför sina 
skolarbeten”. Exempel på frågor för social övertygelse var, ”Jag får sällan uppskattning för 
min arbetsinsats” och ”Min närmsta chef utgör ett stort stöd för mig”. Dessa formulerades om 
till, ”Jag får sällan uppskattning för de skolarbeten jag utför” och ”Mina närmsta lärare 
övertygar mig ofta om att jag kan mer än vad jag tror”. Exempel på frågor för fysiologiska 
och emotionella tillstånd, ”Det är vanligt att jag känner mig psykiskt uttröttad på arbetet” och 
”Min arbetssituation är ofta mycket påfrestande”. Dessa ändrades till följande, ”Det är vanligt 
att jag känner mig psyksikt trött i skolan” och ”Min skolsituation är ofta mycket 
ansträngande”. Reliabilitet uttryckt i Cronbachs α för hela mätinstrumentet var .69. 

Indexering gjordes utifrån de fyra huvudkällorna; 1: mastery experience, (α = .53).  
2: vicarious experience (α = .42). 3: social persuasion (α = .68). 4: physiological and 
emotional state (α = .43). Inom varje indexering ingick de fyra källorna till self-efficacy och 
dess frågor. Totalt omvändes sex påståenden. 
 

Intervju om self-efficacy. En semistrukturerad intervjuguide konstruerades med olika 
frågeområden. Totalt var det 17 frågor, varav fyra bakgrundsfrågor som täckte ålder, vad som 
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fick respondenten att vilja bli lärare, hur länge han/hon arbetat som lärare på skolan samt 
vilka ämnen som denne undervisar i. Frågeområdena som intervjuguiden bestod av var, ”Att 
vara lärare”, ”Tron på den egna förmågan” samt frågor utifrån de fyra informationskällorna 
och exempel på dessa frågor var, ”Vad innebär att tro på sin förmåga för dig?”, ”Vad gör man 
för att ge uppmuntran och uppskattning för det arbete eleverna utför?”, ”Hur jobbar man 
aktivt för att koppla lärande till elevernas tidigare erfarenheter?”, ”Hur arbetar man för att öka 
elevernas motivation för skolan?” samt ”Vad gör man för att eleverna ska ha en god hälsa 
fysiskt och psykiskt?”.  
 
 

Databearbetning 
 

Meningskoncentrering användes för att analysera de intervjuer som genomfördes i denna 
studie. Meningskoncentrering innebär enligt Kvale (1997) att man först läser det 
intervjupersonerna uttrycker för att därefter sammanfatta, så att uttalandena blir mer koncist. 
Det vill säga att större intervjutexter kortas ner och blir mer koncisa formuleringar samt att 
man även tar fram det mest huvudsakliga utifrån intervjutexten (Kvale, 1997). 
     Stegen i en meningskoncentrering innefattar till att börja med att intervjuerna 
transkriberas, skrivs ut och läses som helhet. Olika meningsenheter utifrån respondentens svar 
skrivs ut och antecknas i marginaler i löpande text. Liknande meningar tas bort och liknande 
begrepp görs om till ett gemensamt begrepp och därefter söks hela tiden efter gemensamma 
teman (Kvale, 1997). Det är även dessa steg författarna utgått ifrån i intervjuanalyserna. 
Därefter har vi utformat en tabell med det centrala temat, därefter underteman med dess 
underrubriker samt de koncentrerade meningarna.  
 
 

Procedur 
 

Skolornas rektorer kontaktades via mail och telefon för information kring syftet med 
undersökningen, hur den skulle gå till samt hur lång tid den skulle ta och även om det fanns 
möjlighet att komma och utföra undersökningen på respektive skola, vilket gick bra. Därefter 
togs kontakt med samordnarna för respektive program, på den ena skolan för samma 
information kring undersökning. Även tillfrågades frivilliga lärare som kunde tänka sig att bli 
intervjuade och även där informerades syftet med intervjuerna. Detta skulle tas upp vid ett 
personalmöte och därmed skulle samordnarna för respektive program återkomma till oss. 
Eleverna rekryterades också genom att vi först ringde till respektive skolors rektorer och 
frågade om det fanns möjlighet att komma till skolan för att dela ut enkäter, vilket gick bra. 

Senare bokades dag och tid för både enkätundersökningen samt intervjuerna, vilket innebar 
att vi befann oss två hela dagar på ena skolan för att kunna utföra enkätundersökningen samt 
intervjuerna. Till de fyra intervjusituationerna användes en diktafon för att registrera det som 
sades under intervjuns gång. På den andra skolan togs enbart kontakt med rektorn som gav sitt 
medgivande och som också gav tid och datum för när vi kunde befinna oss på skolan. Detta 
innebar att vi befann oss på den andra skolan en halv dag. Vidare skickade rektorn för den 
skolan mail till samtliga lärare att en enkätundersökning skulle genomföras med respektive 
program vilket också lärarna godkände. Enkätundersökningen tog 10-15 minuter att besvara 
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för båda skolor därefter samlades de ifyllda enkäterna in. Intervjuerna tog 30-40 minuter att 
genomföra per respondent. 

Deltagarna informerades om de etiska principerna via ett missivbrev som eleverna fick läsa 
igenom innan de fyllde i enkäten. Även lärarna fick ta del av ett missivbrev innan intervjun 
påbörjades. I missivbreven framgick studiens syfte samt undersökningens syfte för både 
intervjuerna och enkäterna, hur lång tid undersökningarna skulle ta, både att fylla i enkäterna 
samt hur lång tid intervjuerna skulle ta. Även konfidentialitet utlovades samt att deltagandet 
var frivilligt och att undersökningen enbart skulle användas i studiesyfte och inget annat. 
Kontaktuppgifter för eventuella funderingar framgick också som deltagarna fick ta del av. 
Som tack för deltagandet i enkätundersökningen samt intervjuerna bjöds respondenterna på en 
chokladbit. 
 

Resultat 
 

 

Studie 1: Enkätundersökning 
 

     Vilken tro på den egna förmågan finns hos gymnasieelever som går natur- 

respektive byggnadsprogrammet? 

 

Medelvärdet och standardavvikelse beräknas för att få en uppfattning om vilken tro på den 
egna förmågan som finns hos elever inom naturvetenskapliga programmet samt 
byggnadsprogrammet, samt att se vilken eller vilka informationskällor som är den mest 
kraftfulla inom respektive program. Skalans variationsområde ligger mellan 1-7 där lägsta 
möjliga värde är 1 och högsta möjliga värde är 7.  Utifrån dessa nedanstående tabeller kan 
utläsas att eleverna i båda programmen i årskurserna 1-3 har hög generell self-efficacy. Dock 
upplever elever som går byggprogrammet högre social övertygelse samt fysiologiska och 
emotionella tillstånd än eleverna inom naturvetenskapliga programmet. Däremot upplevde 
eleverna inom naturprogrammet sig ha mer tidigare erfarenheter än eleverna inom 
byggprogrammet.  
 
Tabell 1 
Medelvärden och standardavvikelser för naturvetenskapligaprogrammet  
 

                                                                                       Årskurs 
                                               ____________________________________________ 
                           1  2  3 
                                           M     SD                       M     SD                                M     SD  
Variabel                        (n=18)                 (n=16)                                  (n=39) 
__________________________________________________________________________ 
1. Social övertygelse        3.81   1.37                      3.35   1.04                             3.67   0.92 
2. Tidigare erfarenheter   4.89   1.27                      4.59   0.88                             3.99    0.96 
3. Andras erfarenheter     4.30   0.91                      3.91   0.67                             4.06   0.89 
4. Fys/emo. tillstånd         4.33   0.85                      4.08   0.87                             3.92   0.78 
5. Self-efficacy                 5.13   0.84                      5.37   0.81                             4.85   0.97 
Not. Skalans variationsområde är 1-7. 
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Tabell 2 
Medelvärden och standardavvikelser för byggprogrammet  
 

                                                                                  Årskurs 
                                               ___________________________________________ 
                           1  2                 3 
                                           M     SD                          M     SD                       M     SD  

Variabel                        (n=49)                     (n=12)                          (n=16) 
___________________________________________________________________________ 
1. Social övertygelse         4.23   0.85                         3.82     0.88                   3.53     0.65 
2. Tidigare erfarenheter    4.05   1.04                         4.40      0.71                  3.66     1.00 
3. Andras erfarenheter      4.10   0.71                         3.64      0.91                  3.94     0.64 
4. Fys/emo. tillstånd         4.22    0.92                        4.50       0.75                  4.13     0.72 
5. Self-efficacy                 4.82   0.79                         5.44       0.99                  4.93     0.72 
Not. Skalans variationsområde är 1-7. 

 
     Hur skiljer sig elevernas self-efficacy beroende på gymnasieprogram, årskurs och kön? 

 
T-test. Ett t-test utfördes för att se om det fanns några signifikanta skillnader mellan 

respektive program det vill säga naturvetenskapligaprogrammet (m = 3.63; sd = 1.07) och 
byggnadsprogrammet (m = 4.02; sd = .86). T-testet visade en signifikant skillnad mellan de 
båda programmen inom informationskällan social övertygelse. (t148 = 3.62; p < .05). Dock 
visades inga signifikanta skillnader på de övriga informationskällorna mellan programmen.  
     Ett t-test utfördes för att se om det fanns skillnader mellan kön och de fyra 
informationskällorna. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan killar och 
tjejer i upplevelsen av källan social övertygelse, (t148 = 14.50; p < .05). Där killar med ett 
medelvärde på 3.86 (m = 3.86; sd = .85) upplever högre social övertygelse än tjejer med ett 
medelvärde på 3.76 (m = 3.76; sd = 1.22).  
 

Anova och post-hoc. En 2x3 variansanalys (ANOVA) visade att det fanns skillnader 
mellan de olika årskurserna, (F1,150 = 3.35; p < .05.) i generell self-efficacy, det vill säga i 
byggprogrammet hade årskurs 2 högre generell self-efficacy än de elever som går i årskurs 1 
och i årskurs 3. Resultatet visade även i naturprogrammet att eleverna i årskurs 2 hade högre 
generell self-efficacy än eleverna som går i årskurs 1 och årskurs 3. Det visade också en 
signifikant skillnad mellan årskurserna utifrån källan social övertygelse, (F1,150 = 5.36, p < 
.05.) En post-hoc analys (TUKEY HSD) visade att skillnaden låg mellan årskurs 1 (m = 3.81; 
sd = 1.37) och årskurs 2 (m = 3.35; sd = 1.04), det vill säga att årskurs 1 i naturprogrammet 
upplevde högre social övertygelse än årskurs 2 inom samma program. Eleverna i årskurs 1 (m 
= 4.23; sd = 0.85) och 2 (m = 3.82; sd = 0.88) upplevde högre social övertygelse inom 
byggprogrammet än eleverna i årskurs 3 (m = 3.53; sd = 0.65).  

Det visade också en signifikant skillnad mellan programmen inom informationskällan 
social övertygelse, (F1,77 = 11.73, p<.05), där eleverna i byggprogrammet generellt upplevde 
starkare social övertygelse än eleverna i naturprogrammet.  
     Det visade också en signifikant skillnad i källan tidigare erfarenheter (F1,150 = 3.77, p < 
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.05) inom årskurserna. En post-hoc analys (TUKEY HSD) visade att skillnaden totalt låg 
mellan de elever som går årskurs 3 och årskurs 2, i tidigare erfarenheter. Eleverna i årskurs 1 
(m = 4.89; sd = 1.27) inom naturprogrammet upplevde sig ha mer tidigare erfarenheter än 
eleverna i årskurs 2 (m = 4.59; sd = 0.88) och 3 (m = 3.99; sd = 0.96). Eleverna i årskurs 2  
(m = 4.40; sd = 0.71) upplevde sig ha mer tidigare erfarenheter än eleverna i årskurs 1 (m = 
4.05; sd = 1.04) och 3 (m = 3.66; sd = 1.00) inom byggprogrammet. 
 
 

Studie 2: Intervjuundersökning 
 

     Hur arbetar lärare inom natur- respektive byggnadsprogrammet aktivt för att 

stödja elevernas self-efficacy? 

 

Att vara lärare. R1, R2 och R4 var överens om att deras lärarroll som de själva uppfattar 
karaktäriseras av att de är lyhörda och har förmågan att tolka intryck från eleverna. Däremot 
menade R3 att hans lärarroll karaktäriseras av att hon är strukturerad och kan få eleverna att 
se en röd tråd i hennes undervisningar. I frågan om hur de tror att eleverna uppfattar de som 
lärare, ansåg tre av respondenterna att det handlar om att vara bestämd med eleverna samtidigt 
som de måste känna att de vågar ta för sig och fråga samt att kunna lita på lärarna. ”… Det är 

jätteskillnad på dom elev underlag jag har… så det är ju svårt att o säga nåt allmänt om hur 

man uppfattas”. (R1)  

Med tanke på att R1 undervisar på olika program, menar hon att hon uppfattas olika beroende 
på vilket ämne hon undervisar i samt vad eleverna själva är intresserade av. Denna 
uppfattning skilde sig från de övriga respondenternas uppfattning. 
 

Tron på den egna förmågan. Gemensamt för de fyra respondenterna var att tidigare 
erfarenheter ger en ökad tro på sin förmåga. Så här uttrycker respondenterna själva på frågan 
vad gäller tron på den egna förmågan, ”… Att tro att man kan åstadkomma nånting… 

Erfarenheter är väldigt bra att ha”. (R1). R2 menar att ”… Det är ju styrkan…”. ”… jag tror 

att det är genuint viktiga självuppfattningen måste man skaffa sig genom erfarenhet…” (R3). 
R4 uttrycker följande, ”… Det är väl att man känner att man klarar av det man gör…”. 

Respondenterna hade däremot delade uppfattningar kring vad en hög tro på sin förmåga 
innebär. De skilda uppfattningarna från respondenterna innefattar att vara lugn, harmonisk, 
veta hur man ska planera, genom erfarenhet men också som R4 uttryckte att den höga tron på 
sin förmåga innebär att, ”… Det kan vara till en nackdel att man tror för mycket på sig själv o 

då tror jag man binder in sig o har svårt o släppa ifrån sig saker”. 

En låg tro på sin förmåga definieras av respondenterna som att man inte vågar ta för sig 
och är osäker på sig själv. 
 

Tidigare erfarenheter. ”Deras verklighet liknar ju inte så mycket min verklighet… Man 

försöker ta upp exempel som anknyter till deras liv… (R1). Vidare menar R1 att som lärare 
ska man försöka koppla lärandet till elevernas livssituation trots att det inte alltid är lätt, då 
verkligheten ser olika ut för både lärare och elev. Även R2 menar att lärandet bör kopplas till 
den verklighet vi idag lever i och exemplifiera med saker ur vår verklighet. Däremot menar 
R2 att lärandet kan kopplas till de tidigare erfarenheterna genom att bygga vidare på den 
kunskap eleverna har. Att hitta en balans för både lärare och elev menar R4, där eleverna kan 
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känna att det arbete de utför kan återkopplas till deras verklighet och detta kan man göra 
genom att hitta balansen mellan lärare och elev utifrån att lärarna lär känna varje individ i sig 
och se vad denne har för intressen. R3 påpekar dock att lärande kan kopplas till tidigare 
erfarenheter genom att eleverna kanske har föräldrar som är duktiga inom ett specifikt 
område. 

En god prestation definieras som att man gör något bra som man är nöjd med och att man 
mår bra av det, menar tre av respondenterna. R4 betonar också på att vara hjälpsam är en god 
prestation i sig, då man ställer upp och hjälper sina kamrater. Vidare menar R3 att det måste 
kopplas till olika individer samt att goda prestationer utförs på olika sätt av olika individer 
utifrån deras förutsättningar. 
 

Andras erfarenheter. ”… Variation tror ju jag på att man måste variera så det inte blir 

samma sak varje lektion.” (R2). Respondenterna var överens om att variation i 
undervisningarna bör varieras för att på bästa sätt öka intresset för eleverna. Denna variation 
kan utgöras av att exempelvis se på film, ha gästföreläsare, läsa artiklar och gå på 
studiebesök, menar R1. R4 menar att det måste ske återkoppling mellan de teoretiska samt de 
praktiska ämnena.  

För att öka elevernas motivation för skolan är respondenterna även här överens om att det 
handlar om att uppmuntra eleverna genom att belöna dem för de skolarbeten de utför. Dock 
menar R1 att det också handlar om att försöka få eleverna mer intresserade genom att göra 
undervisningarna mer intressanta. Genom att uppmuntra och få eleverna att tänka mer på sin 
framtid är ett sätt menar R3 och vidare menar R3 att det är lärarens uppgift. R2 menar dock att 
det handlar om att utöka kunskapen för eleverna då många redan är motiverade för skolan, 
medan andra elever inte är det så gäller det att hitta sätt som de upplever motivation av.    
 

Social övertygelse. ”… Att man säger till dom att dom har gjort något bra…” (R3). 
Gemensamt för R1, R2, R3 och R4 är att dessa ger beröm för det arbete eleverna utför. Hur 
man jobbar med att ge eleverna stöd menar R2 och R3 att det ges stöd och uppmuntran genom 
olika stödtimmar och öppna dörrar där eleverna får komma och be om hjälp utifall de missat 
något eller har funderingar kring olika saker inom olika ämnen.  

Fysiologiska och emotionella tillstånd. ”Ja det är ju att man motiverar dom att röra sig… 

Man försöker bygga upp deras självförtroende…” (R4).  
Respondenterna menar att eleverna får en god hälsa fysiskt genom att uppmuntra, motivera 
och tala om för eleverna att det är viktigt med bra kost och motion. Detta gör lärarna genom 
att låta eleverna exempelvis värma upp 10 minuter innan en lektion eller att under en längre 
lektion ta en kortare paus och röra på sig menar R2 och R3. Psykiskt menar tre av 
respondenterna att det handlar om att prata med eleverna och uppmuntra dem. Dock menar R2 
att det även handlar om att eleverna ska kunna se över en termin och därefter kunna planera 
sin studiegång. 

När olika skolsituationer känns ansträngande för eleverna menar R1 att det beror på hur 
allvarlig situationen är och skulle den vara det, är det läge för att tala om för eleven att denne 
kan gå till skolkuratorn. Vidare anser R1 att om det handlar om något mindre att eleven 
kanske inte vill skriva ett skriftligt prov för det är extra jobbigt just för stunden, ställer läraren 
upp med att genomföra ett muntligt prov med eleven. R4 menar att man ska motivera eleverna 
och göra lite roligare saker och detta är även R3 överens om. R2 menar att det handlar om att 
prata med eleven. 
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Det centrala temat utifrån intervjuanalyserna är uppmuntran som lärarna aktivt arbetar med 
för att stödja elevernas self-efficacy. Detta gör de genom att ställa upp och vara ett stöd för 
sina elever samt att se dem som olika individer med olika behov och även genom att se hur 
eleverna presterar i skolan och i skolarbeten som de utför. Samt hur de blir motiverade och 
det. Även hur eleverna upplever och blir stöttade när det gäller deras fysiska och psykologiska 
hälsotillstånd framkommer. Se Tabell 3. Analysen innefattar fyra olika steg och börjar med 
meningsenheter, därefter olika underteman som har sitt eget större tema som sedan mynnar ut 
i ett centralt tema. Analysen kan också utläsas uppifrån som börjar med det centrala temat, 
därefter de större temana som utgörs av fyra andra mindre teman som resulterar i de olika 
meningsenheterna. 

 
Tabell 3  
Analys av intervjuerna utifrån meningskoncentrering. 
 

Uppmuntran för att stödja elevernas self-efficacy 

    Prestation                     Motivation                            Stöd                                   Upplevelse 

Tidigare 

erfarenheter 

Andras 

erfarenheter 

Social övertygelse Fys/emo. tillstånd 

Bygga vidare på  
Tidigare kunskap. 
Erfarenhet. 
Koppling till 
elevernas ålder, 
intressen. 
bra saker. 
Känner sig nöjda. 
Hjälpsamhet. 

Variation. 
Återkoppling mellan 
teori och praktik. 
Belöning. 
Inspirera. 
Intresserade. 

Trygghet. 
Vågar. 
Öppna dörrar. 
Beröm. 
Återkoppling. 
Att se varje individ. 

Information. 
Bra kost och motion. 
Planera. 
Jobba med ambition hos 
elever. 
Roliga saker. 
Beröm. 

 
Genom att koppla lärande till elevernas intressen och verkliga exempel resulterar detta också i 
goda prestationer från eleverna sida och detta utförs på olika sätt av olika elever. 
     Lärarna varierar undervisningen för att få eleverna mer intresserade av ämnena samt 
genom att belöna, motivera och hela tiden tala om för eleverna om möjligheterna som finns 
för dem. 
Lärarna berömmer verbalt genom att tala om för eleverna att de är duktiga och engagerade 
och ger den stöd eleverna behöver genom att hjälpa de utöver lektionstid. För att få eleverna 
att röra på sig så mycket som möjligt stöder lärarna detta genom att tala om för eleverna att 
det är viktigt att röra på sig samt ibland under lektionstid blir det en kort bensträckare. För att 
eleverna ska uppleva ett bättre hälsotillstånd psyksikt finns lärarna där för att prata med 
eleverna och även skolkuratorer finns på skolan. Att få eleverna att göra roliga saker är också 
något skolan främjar, vilket kan ses som en belöning om skolan ibland kan upplevas som 
ansträngande för eleverna. Också är lärarnas uppgift att prata med eleverna, stötta och 
uppmuntra de hela tiden. 
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Diskussion 
 
 

Studie 1 
 
Ett syfte var att se hur gymnasieelever uppfattar sin tro på sin egen förmåga inom skolan 
utifrån fyra informationskällor samt generell self-efficacy inom olika gymnasieprogram samt 
att se hur elevernas self-efficacy skiljer sig beroende på gymnasieprogram, årskurs och kön.  

Self-efficacy påverkas av olika faktorer såsom individens fysiska ansträngning, egna och 
andras erfarenheter, tillit till sin egen förmåga samt övertalning från andra, menar Bandura 
(1977). Studie ett visade att den generella self-efficacyn för båda programmen var hög, dock 
upplevde årskurs två inom båda programmen högre generell self-efficacy än de övriga 
årskurserna inom programmen.Varför har då inte årskurs tre, eftersom de är äldst, i båda 
programmen en högre self-efficacy, är följdfrågan. Detta kan bero på att det tas för givet att 
dessa elever ska veta vad de vill efter studierna och vad de vill arbeta med. Samtidigt kan det 
vändas på så sätt att de blir mer vilseledda och istället inte alls vet vad de kan tänkas göra 
efter gymnasiet, vilket därmed leder till en mindre tillit till sin förmåga. 

Bandura (1977) menar att den mest kraftfulla källan är tidigare erfarenheter, det vill säga 
att de tidigare erfarenheter en individ har kan kopplas till de nya uppgifter som utförs. 
Skillnader i källan tidigare erfarenheter visade sig signifikant mellan eleverna i förhållande till 
de olika årskurserna, mellan årskurs två och tre. 

Social övertygelse är den källa som upplevs generellt sätt högre av eleverna inom 
byggprogrammet än eleverna som går naturvetenskapliga programmet. Eleverna i de olika 
årskurserna visade också på en skillnad inom informationskällan social övertygelse mellan 
årskurserna ett och två samt ett och tre, vilket enligt Bandura (1997) innebär att individer som 
man känner ett förtroende för, kan uppmuntra varandra till att göra något och särskilt viktigt 
är det om dessa visar att de tror på en. Även informationskällan fysiologiska och emotionella 
tillstånd upplevdes högre hos eleverna inom byggnadsprogrammet än eleverna inom 
naturvetenskapliga programmet. Detta kan antas bero på att detta program är en 
yrkesutbildning vilket medför att eleverna hela tiden behöver utföra praktik och 
byggnadsarbeten är fysiskt ansträngande, vilket även lärarna är medvetna om. Därför är 
lärarna också måna om att undervisa i kost och motion, vilket därefter resulterar i att eleverna 
upplever högre fysiologiska tillstånd. Att eleverna upplever högre emotionella tillstånd kan 
antas bero på att de trivs med den utbildningen och att hela tiden få utöva det teoretiska i 
praktiken. Att eleverna inom naturvetenskapliga programmet inte upplever lika hög 
fysiologisk/emotionellt tillstånd kan tros bero på att dessa utövar mer teori än praktik, då det 
är en studieinriktad utbildning. 

Det fanns även intresse att undersöka om det fanns skillnad mellan informationskällorna 
beroende på kön, vilket visade sig finnas mellan tjejer och killar mellan båda programmen i 
upplevelsen av social övertygelse. Usher och Pajares (2006) undersökning visade att social 
övertygelse är den källa som upplevs starkare hos tjejer än hos killar. Vidare visade dess 
undersökning att källan för andras erfarenheter upplevs starkare hos killar än hos tjejer. Detta 
kan till viss del bekräfta denna undersöknings resultat där det finns en skillnad hos både tjejer 
och killar inom social övertygelse. Dock upplevde killarna i denna studie starkare social 
övertygelse än tjejerna. Att denna undersöknings resultat skilde sig från Usher och Pajares 



16 

 

 
 

 

(2006) undersökning kan bero på att det var fler killar än tjejer totalt sett som deltog i denna 
undersökning. 
 
 

Studie 2 
 
Syftet med studie två var att se hur lärare arbetar inom natur- respektive byggnadsprogrammet 
för att stödja elevernas self-efficacy. 
Studie två genomfördes med fyra intervjuer för att ta reda på hur lärarna arbetar för att stödja 
elevernas self-efficacy. Lärarna inom de olika programmen arbetar aktivt med att uppmuntra 
eleverna på olika sätt och visa respekt för det arbete eleverna utför. Lärarna menar också att 
tidigare erfarenheter är den källa som är grunden för self-efficacy och som ökar tron på den 
egna förmågan hos eleverna. Detta arbetar lärarna med genom att exemplifiera de olika 
ämnena till elevernas intressen bland annat. Lärarna anser alltså att tidigare erfarenheter kan 
komma att vara är en hjälp för nya uppgifter som ska genomföras, vilket också 
överensstämmer med tidigare forskning, (Bandura, 1977; Elias & MacDonald, 2007; Poulou, 
2007; Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy, 2007). 
 
 

Kritisk granskning 
 

Vid studier bör tillförlitliga mätinstrument användas. I studie ett har två tillförlitliga 
mätinstrument använts. Den generella self-efficacy skalan och den andra skalan för de fyra 
informationskällorna har i tidigare forskning visat god reliabilitet. Även i studie ett har skalan 
för den generella self-efficacy visat god reliabilitet och i skalan för de fyra 
informationskällorna har en av dessa källor visat på god reliabilitet. Därför bör tre av de fyra 
underdimensionerna för mätinstrumentet för de fyra informationskällorna förbättras eftersom 
det framkom ett relativt lågt alpha värde och detta kan dels bero på att frågorna inte mäter 
samma sak, men som också var syftet med detta mätinstrument samt undersökning. 
Informationskällan social övertygelse hade alltså ett högt alpha värde, i förhållande till övriga 
källor. Om undersökningen skulle utförts på fyra olika program hade resultatet med större 
sannolikhet visat på signifikanta skillnader på övriga informationskällor. Dock med tanke på 
tidsbegränsning kunde inte en större urvalsgrupp undersökas.  
     För att avgöra om en studie är tillförlitlig anses det vara viktigt att replikera studien och få 
samma resultat. Dessa studier (studie ett och två) kan vara av relevans att replikera då både 
enkät- och intervjuundersökning genomförts samt att detta är ett väldigt aktuellt ämne i 
dagens samhälle främst när det gäller skola-lärare-elev och kommer alltid att vara.  
     Reliabiliteten anses i studie ett vara tillräcklig då en annan undersökare skulle kunna 
replikera studien och förhoppningsvis komma fram till samma resultat. Dock måste 
underdimensionerna förbättras för mätinstrumentet till de fyra informationskällorna. 
Visserligen kan dessa två studier replikeras och en enkätundersökning skulle säkerligen visa 
på samma resultat som i studie ett. Dock kan replikerbarheten för studie två inte garanteras 
eftersom det inte är säkert att samma svar som gavs från dessa respondenter i studie två 
framkommer i en annan liknande studie just på grund av att individer är olika och har olika 
uppfattningar och perspektiv på saker. 
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     Validiteten anses vara hög då undersökarna fått svar på de frågeställningar som ställts samt 
att de metoder som undersökarna utgått ifrån har varit relevanta för studiens syfte. Ett lågt 
bortfall som framkom i studiens enkätundersökning utgör också en god validitet för denna 
studie samt att den information som givits utifrån intervjuanalyserna varit användbara för att 
komplettera enkätundersökningen med. 
 
 

Framtida forskning 
 

För att bygga vidare på dessa studier skulle det vara av intresse att göra en jämförelse på hur 
lärarna uppfattar elevernas tro på deras förmåga för att därefter utifrån en enkätundersökning 
se hur eleverna verkligen uppfattar sin egen förmåga. Därefter skulle det vara intressant att 
genomföra en öppen intervju med skolledningen för att ta ställning till och resonera kring 
varför det är så olika eller lika uppfattningar och i så fall vad detta grundar sig på. En annan 
relevant undersökning inom detta ämne skulle vara att göra ett för- och eftertest för att kunna 
jämföra resultaten inom en viss period. Detta skulle ta längre tid att utföra, dock kan 
resultaten användas från dessa två studier och därefter bygga vidare utifrån undersökningens 
resultat. 
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