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I Sverige är det cirka 12% av alla som går ut grundskolan som inte har 
behörighet till de nationella gymnasieprogrammen, dessa kan söka 
introduktionsprogram. Self-efficacy är en egenskap som påverkar 
studieresultatet. Självkänsla och self-efficacy är relaterade till varandra, och 
även kopplade till vissa personlighetsdrag. Det finns även personlighetsdrag 
som är prediktorer för studieresultat. Syftet med studien är att kartlägga 
självkänsla, self-efficacy och femfaktormodellen hos ungdomar som går på 
introduktionsprogram. I studien har det genomförts en enkätundersökning på 
dessa ungdomar. Data analyserades med one-sample t-test på alla variabler 
emot referensgrupper och tvåvägsanova på femfaktormodellens dimensioner, 
introduktionsprogram och kön. Pearsons korrelationstest utfödes mellan 
samtliga variabler. Resultatet påvisar att undomarna i studien har lägre 
självkänsla, men liknande self-efficacy som referensgruppen. Resultat av 
femfaktormodellen uppvisar lägre resultat på samtliga personlighetsfaktorer 
förutom neuroticism. Elva av tjugoen variabelmätningar korrelerade med 
varandra, främst self-efficacy. Vikten av self-efficacy är stor, märkligt nog 
skiljer inte sig introduktionseleverna och referensgruppen åt här.
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Inledning

Introduktionsprogram.
År 2010 var det 11.9 % av de elever som slutade årskurs nio som inte var behörig till att söka sig 
in på något av de nationella gymnasieutbildningar (Statistiska centralbyrån, 2010). Det finns 18 
nationella gymnasieprogram i Sverige varav 12 klassas som yrkesprogram och 6 klassas som 
högskoleförberedande program. För att bli behörig till något av dessa program skall eleven ha 
betyget godkänt i ämnena svenska, engelska och matematik samt en specifik behörighet till 
vilket program som eleven söker till. För att till exempel vara behörig till ett yrkesprogram skall 
eleven även ha godkänt i fem andra ämnen. Det estetiskaprogrammet kräver att eleven även har 
godkänt i nio andra ämnen. Ekonomi, humanistiska och samhällsvetenskapliga programmen 
kräver betyget godkänt i ämnena geografi, samhällskunskap, historia, religionskunskap och fem 
andra ämnen. Det naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet specifika krav är 
godkänt i ämnena biologi, fysik, kemi och sex andra ämnen.
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  Hösten 2011 introducerades nya utbildningsalternativ för de elever som inte har behörighet till 
en gymnasial utbildning (Skolverket, 2011). Elever som inte har uppnått behörighet till något 
nationellt program när han/hon slutar klass nio kan söka till introduktionsprogrammen. Namnet 
på programmet tyder på dess innebörd, det är till för att introducera eleven till vidare studier eller 
till arbetsmarknaden. Det finns fem introduktionsprogram, där fyra av dem måste erbjudas av 
kommunen. De som måste erbjudas är preparandutbildning, yrkesintroduktion, individuellt 
program som eleven söker till. För att till exempel vara behörig till ett yrkesprogram skall eleven 
även ha godkänt i fem andra ämnen. Det estetiskaprogrammet kräver att eleven även har godkänt 
i nio andra ämnen. Ekonomi, humanistiska och samhällsvetenskapliga programmen kräver 
betyget godkänt i ämnena geografi, samhällskunskap, historia, religionskunskap och fem andra 
ämnen. Det naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet specifika krav är godkänt i 
ämnena biologi, fysik, kemi och sex andra ämnen. Hösten 2011 introducerades nya 
utbildningsalternativ för de elever som inte har behörighet till en gymnasial utbildning 
(Skolverket, 2011). Elever som inte har uppnått behörighet till något nationellt program när han/
hon slutar klass nio kan söka till introduktionsprogrammen. Namnet på programmet tyder på 
dess innebörd, det är till för att introducera eleven till vidare studier eller till arbetsmarknaden. 
Det finns fem introduktionsprogram, där fyra av dem måste erbjudas av kommunen. De som 
måste erbjudas är preparandutbildning, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och 
språkintroduktion. Programinriktat individuellt val är det program som kommunen ej behöver 
erbjuda.

 Preparandutbildning. Detta program är till för att skapa behörighet till något av de nationella 
programmen. Utbildningens innehåll är individuellt. Tanken är att eleven skall läsa upp sin 
behörighet så fort som möjligt för att kunna ta en plats på ett nationellt program. Riktar sig till 
elever som är nära sin behörighet och har ambitionen att föllfölja sina studier (Skolverket, 2011; 
Statensskolverk 2011).

   Programinriktat individuellt val.  Programmet är till för att skapa snabb behörighet till ett 
yrkesprogram. Programmet erbjuds till en grupp elever och innehåller även arbetsplatsförlagt 
lärande. För att bli antagen till programmet måste man ha godkänt i svenska, engelska, 
matematik och tre andra ämnen eller godkänt i svenska, engelska eller matematik samt fyra 
andra ämnen (Skolverket, 2011; Statensskolverk, 2011).

  Yrkesintroduktion. Programmets syfte är att förbereda eleven för yrkesprogrammen eller 
arbetsmarknaden. Programmet kan innehålla studier i grundläggande ämnen, praktik samt andra 
lämpliga insatser för att utveckla eleven. Lämpliga insatser kan vara till exempel 
motivationssamtal, cv-skrivande mm. Elever från grundsärskolan kan söka yrkesintroduktion 
(Skolverket, 2011; Statensskolverk, 2011).

 Individuellt alternativ. Syftet med programmet är att förbereda eleven till yrkesintroduktions 
programmet, arbetsmarknaden, eller annan utbildning. Elever från grundsärskolan blir erbjudna 
detta program samt elever med anpassningssvårigheter (Skolverket, 2011; Statensskolverk, 
2011).

  Språkintroduktion. Målgruppen är nyanlända invandrarungdomar, där tyngdpunkten på 
utbildningen är det svenska språket. Syfte är att eleven skall gå vidare till annan gymnasial 
utbildning (Skolverket, 2011; Statensskolverk, 2011).

Femfaktormodellen i utbildning.
En individs personlighet är kopplad till hur den vill prestera inom olika discipliner (Poropat, 
2009). Enligt Friedman och Schustack (2009) kan femfaktors modellen (FFM) förklara 
personlighet med dess fem dimensioner. FFM har en inverkan på hur man väljer att handla och 
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uppfattar utbildning som område (Poropat). Modellen ger en god stomme för att studera 
personlighet och utbildning då den har undersökts och validerats inom olika kulturer mellan kön 
och åldrar (Barefoot, Edwards, Jonassaint, Siegler & Williams, 2009). De fem 
personlighetsdimensionerna är som följer.

  Öppenhet (opennes). Hur mycket en individ söker ny stimulans. Individer med hög nivå av 
denna dimension ses som nyfikna, kreativa och fantasifulla. Individer med låg nivå är 
traditionsenliga, har få intressen, fantasilös och har fasta åsikter (McCrae & John, 1992; 
Zakrisson, 2010). En högre nivå av öppenhet associeras till begåvning och intellekt (Hair & 
Graziano, 2003).

  Samvetsgrannhet (conscientiousnees). Organisatoriska egenskaper som målsättning och 
självdisciplin kartlägger denna dimension. Individ med hög nivå är självdisciplinerad, ambitiös 
och målinriktad. Låg nivå förknippas med lathet, opålitlighet, slarv, mållös och vårdslöshet 
(McCrae & John, 1992; Zakrisson, 2010). Bragt, Bakx, Bergen och Croon  (2011) menade att ju 
högre nivå av samvetsgrannhet desto högre akademisk framgång och desto mindre risk att 
studenten hoppar av sina studier.

  Utåtriktning (extraversion). Behandlar sociala relationer. Behovet av social stimulans och 
omfånget av det. Glädje och njutning behandlas även under detta karaktärsdrag. Hög nivå 
karaktäriseras av sociala kontakter, aktiviteter, optimism, pratsamhet och positiva känslor. 
Individ med låg nivå är någon som är reserverad, tystlåtenhet, och håller avstånd i sociala 
kontakter (McCrae & John, 1992; Zakrisson, 2010).

  Vänlighet (agreeableness). Sympati och cynism är grostenar för dimensionen. Hög nivå 
förknippas med en sympatisk, god, hjälpsam och naiv individ. En person med låg nivå anses vara 
cynisk, lättirriterad, manipulativ och ha samarbetssvårigheter (McCrae & John, 1992; Zakrisson, 
2010). Dimensionen relaterar till motivationen att vårda relationen med lärare och klasskompisar 
(Hair & Graziano, 2003).

  Neuroticism (neuroticism). Emotionell stabilitet eller instabilitet samt psykisk stress och oro 
förknippas med neuroticism. Individ med hög nivå är känslosam, orolig, nervös och emotionellt 
instabil. Låg nivå har de personer som är lugna, säkra och är emotionellt stabila (McCrae & 
John, 1992; Zakrisson, 2010). Hög nivå av neurotisicm har visat sig vara en prediktor för sämre 
studieresultat (Entwistle & Cunningham, 1968).

Självkänsla och utbildning.
Enligt Rosenberg (1965) är självkänsla (self-esteem) en inställning till hur man ser på sig själv. 
Den självkänsla som Rosenberg talar om är en global självkänsla, någon som individen bär med 
sig oavsett situation. En individ kan ha antingen hög eller låg självkänsla. Hög självkänsla är 
viktigt för individens välmående och låg nivå påverkar således välmående negativt (Rosenberg, 
1965).
  Baumeister, Campbell, Krueger och Vohs (2003) menade att bra prestationer i skolan inte är 
beroende av självkänslan, men däremot att bra prestationer i skolan kan öka självkänslan hos 
individen. Baumeister (et al.) hävdade även att de med hög självkänsla klarar motgångar i skolan 
bättre än elever med låg självkänsla. Individer med hög självkänsla har stark koppling till att 
känna lycka, medan personer med låg självkänsla har större risk att drabbas av depressioner. 
Individer med hög självkänsla tenderar att gruppera sig med andra individer som också har hög 
självkänsla, (personer med låg självkänsla har inte samma förmåga att ta kontakt med andra 
individer) vilket riskerar att medföra utfrysning mot personer med låg självkänsla. Baumeister 
(et al.) menade att individer med låg självkänsla inte tenderar att vilja pröva nya saker, till 
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skillnad från individer med hög självkänsla, som gärna provar nya saker. Detta medför att 
personer med hög självkänsla har en större benägenhet att pröva till exempel alkohol, nikotin, 
droger och tidigt sexuellt umgänge.
  Branden (1994) talar istället om hur viktigt det är med sitt levnadssätt för att skapa en god 
självkänsla. Branden (1994) är grundare av begreppet ”självkänsla inom 
förändringspsykologi”  ( self-esteem movement in psychology), presenterar sex pelare som 
bygger upp självkänsla hos individer. Dessa är: Levnadsmedvetenhet (Living Consciously), hur 
man uppfattar omgivningen och hur levande man känner sig i den. Själv-acceptans (Self-
Acceptance), att behandla sig själv och sina tankar som är värdiga självet hos individen. Eget 
ansvar (Self-Responsibility), att ha kontroll över sitt eget liv. Självhävdelse/Självsäkerhet (Self-
Assertiveness), förmåga att uttrycka det man vill ha, uttryckt på ett respektfullt och lämpligt sätt. 
Levnadssätt (Living Purposefully) handlar om att sätt mål och strukturera sitt liv som gör det 
möjligt att nå målen. Personlig integritet (Personal Integrity) handlar om att tanke och handling 
hänger ihop, alltså att undvika beteenden av dissonans karaktär.

Self-efficacy i akademiska förhållanden.
Self-efficacy är tron på den egna förmågan. Det är en prestationsbaserad inställning till hur en 
individ tror sig klara en specifik uppgift. Self-efficacy hos varje individ är beroende av hur 
individen har tagit sig an samma eller liknande uppgifter tidigare. I nästan varje situation som 
uppstår observerar människan sin omgivning och jämför sig utifrån denna. Personer med hög 
self-efficacy är mer benägna att se svårare uppgifter som en intressant utmaning. Personer med 
låg self-efficacy undviker hellre en uppgift som verkar svår. Enligt Bandura (1997) är Self-
efficacy uppbyggt av fyra faktorer. Den första och viktigaste faktorn för hur self-efficacy 
påverkas är hur individen har lyckats bemästra uppgiften eller likande uppgift vid ett tidigare 
tillfälle. Den andra faktorn är inverkan av att observera en annan individ utföra en uppgift och 
sedan relatera utförande och utfall till sig själv. Social övertalning som är den tredje fakorn 
handlar om verbal uppmuntran som påverkar individens inställning till en uppgift, exempelvis 
om en elev har skrivit bra på ett prov och sedan får beröm av lärare. Den fjärde och sista faktorn 
handlar om den fysiologiska inverkan hos individer vid utförande av uppgifter, då ångest, 
nervositet och hjärtfrekvens har en påverkan till individens inställning, den sista faktorn har dock 
minst inverkan på self-efficacy (Lamarche, Gammage & Adkin, 2011).
  Bandura, Barbaranelli, Caprara och Pastorelli (1996) presenterade en studie gällande self-
efficacy och resultat i skolan. Det visade sig att elever med hög self-efficacy lyckades bättre med 
sina målsättningar och mål än de elever med låg tro på sin egen förmåga. I studien belyses också 
hur stort inflytande elevens omgivning har, lärare och föräldrar har stor inverkan på elevens tro 
på sin egen förmåga. Individer med högt självförtroende under grundskolenivå studier har en 
större chans att prestera bra även på högre utbildningsnivåer på grund av sitt självförtroende. De 
elever med hög self-efficacy har även en större chans att slutföra sina studier och inte  hoppar av 
skolan.

Syfte

Syftet med föreliggande studie var att kartlägga och undersöka relationer mellan 
femfaktorsmodellen, self-efficacy och självkänsla hos elever som går introduktionsprogram.

Frågeställningar:

1. Vilken nivå av self-efficacy uppger ungdomarna inom de olika programmen och skiljer de sig 
emot referens gruppen?
2. Vilken nivå av självkänsla uppger ungdomarna inom de olika programmen och skiljer de sig 
emot referens gruppen?
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3. Vilka nivåer av femfaktormodellens dimensioner uppger ungdomarna inom de olika 
programmen och skiljer de sig emot referens gruppen?
4. Finns det könsskillnader och programskillnader med avseende på self efficacy, självkänsla och 
personlighet enligt femfaktormodellen.
5. Hur ser relationen mellan self-efficacy, självkänsla och femfaktormodellen ut hos 
ungdomarna?

Metod

Deltagare

Kriteriet för att svara på enkäten var att eleven läste något av introduktionsprogrammen 
preparandutbildning, yrkesintroduktion eller individuellt alternativ. I denna studie exkluderas 
elever ifrån programinriktat individuellt val då det programmet inte behöver erbjudas av 
kommunen och språkintroduktions eleverna exkluderas då de inte självständigt kan besvara 
enkäten.
  Totalt 106 enkäter delades ut till elever vid introduktionsprogrammen i mellersta Sverige och 
78 av dessa enkäter samlades in. På grund av stort partiellt bortfall exkluderades 13 enkäter. De 
slutliga 65 enkäterna består av elever från fyra olika skolor.
  Studiens deltagare var 30 (54%) manliga och 35 (46%) kvinnliga elever. Elevernas ålder 
varierar från 16 till 19 år. Medelvärde för deltagarnas ålder är 17 år med en standardavvikelse på 
1 år.
  Deltagarna i studien är fördelade på följande sätt, 15 (23 %) elever läste en 
preparandutbildning,  var av 2 män och 13 kvinnor,  yrkesintroduktion lästes av 12 (19 %) elever 
var av 10 män och 2 kvinnor,  individuellt alternativ hade 26 (40 %) elever var av 11 män och 15 
kvinnor och 12 (18 %) av eleverna kryssade i alternativet vet ej, var av 7 män och 5 kvinnor. 

Material

Studiens rådata samlades in med enkäter bestående av fem sidor och 68 frågor. Enkäten var 
uppdelad i fyra kapitel. Första kapitlet innehöll fyra demografiska frågor. De var ålder, kön, 
vilken typ av introduktionsprogram och vilken skola eleven läste på. Kön och typ av 
introduktionsprogram användes som variabler vid analysen. Ålder och skola användes som 
deskriptiv för deltagarna. De återstående kapitlen består av svenska översättningar av vedertagna 
psykologiska mätinstrument, ett instrument per kapitel.

  Rosenbergs Self-Esteem Scale (SES) (Rosenberg, 1965). En svensk översättning av SES 
(Lundin & Wollin, 2002) användes i enkätens andra kapitel. Instrumentet avser att mäta global 
självkänsla. Instrumentet är uppbyggt på 10 påståenden med fyra svarsalternativ per fråga. 
Påståendena är av typen “Jag tycker att jag har en rad goda egenskaper”. Svarsalternativen ser ut 
på följande sätt 1-Instämmer inte alls, 2-Instämmer inte, 3-Instämmer, 4-Instämmer helt. Ju 
högre poäng desto högre rapporterad global självkänsla har deltagaren. Skalans maximal poäng 
är 40 och minimum 10. Fem påståenden reverserades. Skalans Cronbachs alfa i studien 
uppmättes till .78

  Big-Five Inventory (BFI). En svensk översättning av BFI (Zakrisson, 2010) utgjorde enkätens 
tredje kapitel. Instrumentet avser att mäta de fem personlighetsdimensionerna, öppenhet, 
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samvetsgrannhet, utåtriktning, vänlighet och neuroticism. BFI innehåller 44 påståenden med fem 
svarsalternativ med rangordningen 1 - Stämmer absolut inte till 5 - Stämmer absolut. Exempel på 
påståenden i varje personlighetsdimension: Öppenhet - “Är uppfinningsrik”, Samvetsgrannhet - 
“Är pålitlig i arbetet”, Utåtriktning - “Är full av energi”, Vänlighet - “Är i allmänhet tillitsfull”, 
Neuroticism - “Är deprimerad, nere”. BFI innehåller 16 påståenden som reverserades. Cronbachs 
alfa för alla fem dimensioner var: Utåtriktning .46, Vänlighet .56, Samvetsgrannhet .66, 
Neuroticism .67 och Öppenhet .68.

  General Self-efficacy (GSE) (Schwarzer, 1995). Kapitel fyra av enkäten utgörs av en svenska 
översättningen (Hensing Löve & Moore, 2011) av GSE. Instrumentet skall mäta deltagarens tro 
på den egna generella förmåga. GSE valdes då andra skalor som har fokus på den akademiska 
self-efficacy har frågor som inte passar till deltagarna då vissa av eleverna har mer praktik än 
studier. GSE består av 10 påståenden av typen “Vad som än händer klarar jag mig alltid”  och “I 
oväntade situationer vet jag alltid hur jag skall agera”. Svarsalternativen är 1 - tar helt avstånd, 2 
- tar delvis avstånd, 3 - instämmer delvis, 4 -  instämmer helt. Ju högre poäng desto högre nivå 
av tron på den egna generella förmågan. GSE innehåller inga reverserade påståenden. 
Instrumentets Cronbachs alfa för studien var .88

Procedur

Skolornas rektorer fick syfte och enkäten förklarad per telefon, via mail och i enstaka fall 
personliga samtal för att sedan bli tillfrågade om en enkätdistribution. Rektorerna beslutade om 
de ville bidra till studien och de rektorer som visade intresse gav en lärarkontakt. Läraren fick 
samma information som rektorn. Vid de skolor som författarna delade ut enkäten informerades 
eleverna muntligt och skriftligt om att syfte var att få reda på hur de upplever sig själva och att 
alla svar endast skulle bearbetas av författarna. Information om att det var frivilligt och anonymt 
samt att man kunde avbryta när man ville gav även det skriftligt och muntligt. Två av skolorna 
skötte enkätutdelningen själva. På de skolorna tillfrågades eleverna att läsa enkätens försättsblad 
där det stod att det var frivilligt, studiens syftet, och om hur svaren skulle behandlas. Dessa 
enkäter lades i ett kuvert som författarna sedan hämtade. Deltagarna slutförde enkäten på mellan 
5 och 20 minuter.

Resultat

Resultatet i Tabell 1 visar att introduktionsprogrammens elevers rapporterade medelvärde och 
standardavvikelser för self-efficacy är snarlikt referensgruppens medelvärde, och ej signifikant 
enligt one-sample t-test. Referensgruppen för den första frågeställningen består av originaldata 
ifrån Schwarzer och Jerusalem (1995) studie angående GSE. Elever vid individuellt alternativt 
(M = 30.42, SD = 6.43) och elever som inte vet vilket program de går (M = 31.08, SD = 5.11) har 
högst rapporterad self-efficacy. Yrkesintroduktions elever (M = 29.5, SD = 5.76) och elever vid 
preparandutbildning (M = 28.13, SD = 6.65) har lägst rapporterad self-efficacy av 
introduktionsprogrammen.
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      Andra frågeställningen behandlar elevernas självkänsla. Introduktionsprogrammens elever 
har lägre rapporterad självkänsla än referensgruppen och är signifikant enligt one-sample t-test. 
Se Tabell 2. Referensgruppen består av svenska högskoleelever (Karlsson Kung, 2011). Elever 
vid preparandutbildningen har högst rapporterad självkänsla (M = 30.27, SD = 5.65) och de 
elever som inte vet vilket program de går har lägst rapporterad självkänsla (M = 28.17, SD = 
5.13).

    	
 	
 	

  Den tredje frågeställningen behandlar femfaktormodellen och redovisas i Tabell 3. One-sample 
t-test genomfördes på samtliga personlighetsdimensioner. Referensgrupp för frågeställning tre 
kommer ifrån Zakrissons (2010) utprövning av BFI för Svenska förhållanden. Fyra av de fem 
personlighetsdimensionerna var signifikanta. Dimensionen öppenhet var ej signifikant (p = .217). 
Dimensionerna neuroticism (p < .001), samvetsgrannhet (p < .001), vänlighet (p < .001) och 
utåtriktning (p = .023) är alla signifikanta. Elever vid individuellt alternativ hade högst 
rapporterad nivå av dimensionen öppenhet (M = 35.15, SD = 6.24). Dimensionen vänlighet (M = 
33.73, SD = 4.85), samvetsgrannhet (M = 31.80, SD = 5.36) och neuroticism (M = 24.67, SD = 
4.98) rapporterades högst hos preparandutbildningens elever. Högst av dimensionen utåtriktning 
rapporterade de elever som inte vet vilket program de går (M = 26.75, SD = 2.26) de hade även 
lägst rapporterad nivå av dimensionen samvetsgranhet (M = 28.75, SD = 5.20) samt vänlighet (M 
= 26.08, SD = 4.50).  

  

Tabell 1
Medelvärden och standardavvikelser för self-efficacy. 

	
 	
 	
        N	
 	
     M	
 	
 SD                  t

Introduktionsprogram             65	
 	
    29.85	
            6.096         0.2433
Referensgrupp	
 	
      19719	
    29.69	
            5.29

Not. *p < .05, 

Tabell 2
Medelvärden och standardavvikelser för självkänsla.
	
 	
 	
        N 	
 	
     M	
          SD                      t

Introduktionsprogram              65	
 	
  29.43	
         5.06	
   2.6810**
Referensgrupp	
 	
       93	
                31.54             4.73

Not. *p<.05, **p<.01
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Tabell 3
Medelvärden och standardavvikelser för femfaktor modellen.

	
 	
 	
          Introduktionsprogram	
                 Referensgrupp
Dimension	
 	
     N	
   M	
   SD	
            N 	
        M	
       SD            t

Utåtriktning                           65       25.95      4.22                428     27.52     5.31       2.276*

Vänlighet                               65       31.52      5.10                429     34.64     4.58       5.040**

Samvetsgrannhet                   65       30.09      5.44                427     35.02     4.99       7.330**

Neuroticism                           65       23.54      5.11                424     20.19     5.32       4.751**

Öppenhet                               65       33.65      6.12                428     34.68     6.29       1.234

Not. *p < .05, **p < .01



Fjärde frågeställningen behandlar könsskillnader och programskillnader med avseende på self-
efficacy, självkänsla och femfaktors modellens personlighetsdimensioner. Frågeställningen 
besvaras genom tvåvägs ANOVA. Då det gäller self-efficacy fanns det ingen huvudeffekt av 
program, F(3, 65) = .800, p = .499), och inte heller en interaktionseffekten, F(3, 65) = .238, p = .
870. Det fanns däremot en signifikant huvudeffekt av kön där män hade högre self-efficacy (M = 
31.87, SD = 5.16) än kvinnor (M = 28.11, SD = 6.37, F(1, 65) = 5.553, p = .022.)  
Personlighetsdimensionen vänlighet var signifikant på variabel program F(3, 65) = 8.865, p < .
001) ( Mpreparand = 33.73 SDpreparand = 4.85, Myrkesintro = 33.08, SDyrkesintro = 3.99, Mindivid.alt = 32.04, 
SDindivid.alt = 4.31, Mvet ej = 26.08, SDvet ej = 4.50) samt interaktionseffekt program och kön F(3, 
65) = 3.194, p = .030) (M = 31.32, SD = .68). Turkey’s post hoc-test är endast signifikant på 
gruppen vet ej (p < .001).  Vänlighet var ej signifikant med variabeln kön F(1, 65) = .062, p = .
804). En vidare analys av interaktionseffekten utfördes med en separat envägs ANOVA med 
könen separat, resultatet var ej signifikant. Det fanns inga signifikanta effekter på de andra 
personlighetsdimensionerna, neuroticism, samvetsgrannhet, utåtriktning och öppenhet. Inte 
heller självkänsla visade några signifikanta effekter.

  I Tabell 4 redovisas resultaten för den femte frågeställningen. Här beräknas korrelationen 
mellan självkänsla och self-efficacy femfaktormodellen. Noterbart är att det finns ett signifikant 
samband mellan self-efficacy och samtliga faktorer i undersökningen. Self-efficacy/självkänsla 
(p < .001), self-efficacy/samvetsgrannhet och self-efficacy/neuroticism påvisar alla ett tydligt 
samband, där neuroticism påvisar ett negativt samband med self-efficacy. Ju högre grad av 
neuroticism, desto lägre self-efficacy. Self-efficacy/öppenhet, self-efficacy/utåtriktning och self-
efficacy/vänlighet påvisar även dessa ett statiskt samband. Självkänsla/samvetsgrannhet (p = .
001) och självkänsla/neuroticism (p < .001). Öppenhet/utåtriktning (p = .028) och 
samvetsgrannhet/vänlighet (p = .001) uppvisar ett positivt samband medan samvetsgrannhet/
neuroticism (p = .001) påvisar en negativ korrelation. Övriga begreppsrelationer uppvisar inga 
signifikanta resultat.

Diskussion

  Den första frågeställningen utforskade self-efficacynivån hos 
undersökningsgruppen samt om de skiljer sig emot referensgruppen. Medelvärdet 
hos eleverna var snarlikt referensgruppens värde - det uppmättes ingen statistisk 
signifikans. Då self-efficacy har en inverkan på en individs motivation till 
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Tabell 4
Pearsonkorrelationer mellan variablerna och deskriptiv statistik. 

	
 	
             1              2	
   3             4	
     5            6	
       7          M        SD	


1. Self-efficacy               -                                                                                                      29.85    6.09
2. Självkänsla              .439**       -                                                                                      29.43    5.06
3. Öppenhet                 .295*       .193            -                                                                     33.65    6.12
4. Samvetsgrannhet     .376**     .389**    -.099         -                                                        30.09    5.44
5. Utåtriktning             .308*       .093         .273*     .032            -                                       25.95    4.22
6. Vänlighet                 .252*       .228         .053       .404**      -.034         -                        31.52    5.10
7. Neuroticism            -.418**    -.430**     .080     -.417**      -.012        -232           -       23.54    5.11

Not. N= 65. *p<.05, **p<.01



utmaningar, målsättningar och måluppfyllelser  (Bandura et al., 2001) förväntades 
ett lägre resultat ifrån studiens deltagare. En orsak till detta skulle kunna vara att 
deltagarna antingen fått stöd på något sätt av deras nuvarande utbildning, 
alternativt att dessa elever kanske inte alls har sämre self-efficacy vilket tidigare 
studier pekar på. 
  Den andra frågeställningen gällde självkänslan hos introduktionseleverna och 
den var lägre än referensgruppens. Enligt Baumeister et al., (2003) höjs 
självkänslan med prestationen i skolan. Eftersom våra deltagare inte har presterat 
så pass bra för att komma in på ett nationellt program kan resultatet vara en lägre 
självkänsla. Med låg självkänsla kommer även ett sämre välmående (Rosenberg, 
1965) som kan förklara resultatet för deltagarnas nivå av neuroticism. En hög nivå 
av neuroticism förknippas med emotionell instabilitet och sämre mående. Inom 
forskning är det tydligt att låg självkänsla påverkar vårt välmående negativt. 
Enligt Branden’s teori (1994) delas den in i sex pelare. Levnadssätt (Living 
purposefully) som handlar om målsättning kan vara den pelare som eleverna har 
ont om då de har en hög self-efficacy som i sin tur leder till måluppfyllelse men de 
klarar inte kriteriet till de nationella programmen.   

  Den tredje frågeställningen utforskade introduktionselevernas 
personlighetsdimensioner enligt femfaktormodellen med hjälp av BFI. 
Introduktionseleverna hade lägre värden än referensgruppen i alla 
personlighetsdimensioner från femfaktormodellen, förutom i neuroticism där 
deltagarna hade högre värden. Enligt Entwistle och Cunningham (1968) använde 
hög nivå av neuroticism som en prediktor för sämre studieresultat. 
Introduktionsprogrammens elever har presterat sämre studieresultat än vad som 
krävs för att bli antagen till något av de nationella programmen. Dimensionen 
öppenhet var ej signifikant. Samvetsgrannhet är en dimension som enligt Bragt et 
al., (2011) har en inverkan på en elevs akademiska framgångar samt risken av att 
hoppa av skolan. Resultatet visar att introduktionseleverna har en lägre nivå av 
samvetsgrannhet än referensgruppen. Det kan ses som en förklaring till att de går 
introduktionsprogram då det kan vara skolfrånvaro ifrån grundskolan som gjort att 
eleven måste gå ett introduktionsprogram och frånvaron i sin tur kan bero på den 
låga nivån av samvetsgrannhet. Det är ett resultat som även kan förklara det låga 
deltagandet av enkätundersökningen. Utåtriktning var lägre hos undersökningens 
deltagare än dess referensgrupp, sociala relationer är kärnan för denna dimension 
och då vissa av introduktionseleverna har anpassningssvårigheter är resultatet 
förväntat. 
  Dimensionen vänlighet var lägre än referensgruppen. Enligt Hair och Graziano 
(2003) har individer med högre nivå av dimensionen en högre motivation till att 
vårda relationer inom skolan. Många av eleverna är inte medlem i en vanlig 
skolklass då de ibland bara tar enstaka lektioner blandat med praktik. Det kan 
även vara en förklaring till den låga nivån av både vänlighet och utåtriktning då de 
inte får samma sociala kontakter som elever i de nationella programmen.
  
  Fjärde frågeställningen gällde könsskillnader, programskillnader med avseende 
på self-efficacy, självkänsla samt femfaktormodellens personlighetsdimensioner. 
Dimensionen vänlighet var signifikant i variabeln program samt 
interaktioneffekten program och kön. Enligt Hair och Graziano (2003) har 
dimensionen vänlighet en koppling till hur elever vårdar sina akademiska 
relationer. De olika introduktionsprogrammen skiljer sig åt både gällande 
elevantal samt lärartäthet. Det kan ha en inverkan på elevens motivation till sina 
relationer samt att de inte har den tydliga klassammansättning som i de nationella 
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programen. Resultatet visar att elevernas motivation till att vårda den relation de 
har med sina klasskamrater och lärare är beroende på vilket program de går. De 
elever som kryssade i att de inte vet vilket program de går hade lägst nivå av 
dimensionen vänlighet och kan därför ses som de som inte vårdar relationen till 
klasskamrater och lärare. En förklaring till det kan vara att de som inte vet vilken 
utbildning de går har svårt att knyta akademiska relationer till lärare och 
klasskamrater samt ta reda på vilket program de går. Interaktionseffekten mellan 
program och kön gällande personlighetsdimensionen vänlighet var även den 
signifikant, en förklaring till detta kan vara att programmen inte hade en jämn 
könsfördelning. Högst inom dimensionen vänlighet hade preparandutbildningens 
elever som var fördelad med  två män och tretton kvinnor. Self-efficacy var endast 
signifikant på variabel kön. Männen har högre self-efficacy än kvinnorna i 
referensgruppen och det gäller även för elever vid introduktionsprogram.
  
  Gällande den femte frågeställningen, uppvisade eleverna på 
introduktionsprogrammet flera mer och mindre förväntade samband mellan self-
efficacy, självkänsla och femfaktor-modellen. Self-efficacy har ett positivt 
samband med samtliga variabler förutom personlighetsdimensionen neuroticism 
där det fanns ett negativt samband enligt. Resultatet av pearsonskorrelation visar 
att self-efficacy är en viktig del för personlighetsutvecklingen, då höga värden i de 
personlighetsdimensioner som self-efficacy korrelerade positivt med anses som 
gynnsamma och de negativa anses ofördelaktigt för individen (McCrea & John, 
1992). Med tanke på innebörden en högnivå av self-efficacy medför borde det 
läggas större fokus på self-efficacy höjande insatser i arbeten med skolelever. 
Självkänsla korrelerade positivt med personlighetsdimensionen samvetsgrannhet 
och negativt med neuroticism. Med högre självkänsla kommer högre 
samvetsgrannhet som i sin tur medför högre akademisk förmåga och minskar 
risken för skol avhopp (Bragt, et al., 2011). Korrelationen mellan de fem 
personlighetsdimensionerna skiljer sig ifrån Zakrissons (2010) korrelation. 
Utåtriktning  i Zakrissons studie har ett samband med samtliga dimensioner 
medan introduktionsprogrammens elever endast visar en signifikans mot 
öppenhet. Personlighetsdimensionen öppenhet och utåtriktning har båda en 
koppling till individens behov av socialakontakter och intressen, 
introduktionsprogrammens elever kan ha svårt för båda enligt Skolverket (2011). 
Även här ser vi att en riktad insats skulle hjälpa gruppen då detta kan anses som 
ett problem vid arbete och studier.
  
  Det låga deltagarantalet kan ses som en svaghet med studien, men denna grupp 
är svår att nå och framförallt få den samlad för att utföra en enkät. 
Deltagargruppen är även en styrka med studien, då få studier har utförs på 
gruppen. De olika psykologiska mätinstrumenten ger en insikt i hur denna 
outforskade grupp ser på sig själv, något som innan bara varit spekulationer. 
Insikten som studien bidrar med ger framför allt studievägledare och lärare en 
referens som de aldrig tidigare har haft.
  Fortsatta studier inom området bör fokusera på elevernas målsättning. Då 
introduktionseleverna har hög self-efficacy som ökar chansen till måluppfyllelse 
borde de uppnå sina akademiska mål (Bandura et al., 2001), En intressant 
frågeställning borde behandla introduktionselevernas målsättning på grundskolan 
och om de uppnår sina mål. Kan det vara skev målsättning och dålig information 
som gör att eleven inte klarar kraven för de nationella programmen?
  Enligt forskning borde introduktionseleverna ha lägre self-efficacy än 
referensgruppen, med tanke på hur deltagarna besvarade enkäten gällande self-
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efficacy är det möjligt att: under deras nuvarande utbildning faktiskt har ökat sin 
self-efficacy. Om nu så är fallet kan det tänkas vara nuvarande utbildningsgivare 
som bidragit till detta. Det skulle även kunna vara andra faktorer som att de på 
vissa skolor ges större möjlighet till umgänge med mer likasinnade, där de 
potentiellt kan öka deras utåtriktning.
  Vi gör ett antagande: att de på introduktionsprogrammen hellre redan hade haft 
behörighet till de nationella programmen för vidare studier. Self-efficacy, 
självkänsla och personlighetsdimensionerna har alla en inverkan på elevens 
studieresultat och inställning till akademiska utmaningar. Ett förslag till hur alla 
elever skulle kunna få ut det mesta av sin akademiska tid skulle vara att skolor 
med högstadieelever pratar/föreläser om hur självkänsla, självförtroende och 
personlighet påverkar människan samt hur det kan påverka elevens studier. Det 
skulle kunna vara en avgörande information för en elevs inställning till sig själv 
och sina studier.
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