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Sammanfattning 
 
Tidigare forskning har funnit samband mellan akademiskt välbefinnande, school burnout och 

upplevda inlärningssvårigheter hos gymnasieelever i bland annat matematik. Denna studie 

riktades mot ämnet psykologi. Studiens syfte var att öka kunskap om akademiskt 

välbefinnande, school burnout och upplevda inlärningssvårigheter bland gymnasieelever som 

läser ämnet psykologi. School burnout undersöktes med School Burnout Inventory (SBI) som 

mäter känslor av otillräcklighet, cynism och upplevda krav. Upplevda inlärningssvårigheter 

undersöktes genom en standardiserad enkät som mäter elevens eventuella grad av besvär 

inom specifika områden av lärande. Urvalet bestod av elever (N=80) från fyra klasser som 

läste kursen Psykologi 2a. Enkäterna bestod av totalt 14 frågor, en del med nio frågor för SBI 

och en del med nio frågor för upplevda inlärningssvårigheter. I motsatts till förväntade 

resultat korrelerade school burnout negativt med upplevda inlärningssvårigheter, det vill säga 

att högre nivåer av school burnout visar samband med lägre nivåer av upplevda 

inlärningssvårigheter. Implikationer av studiens resultat visar att fler studier behövs för att 

kunna dra slutsatser om psykologiämnets förhållande till akademiskt välbefinnande samt för 

att vidare undersöka förhållandet mellan school burnout och upplevda inlärningssvårigheter.  
 

Nyckelord; generellt välmående, subjektiv välmående, school burnout, upplevda inlärningssvårigheter 
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1. Inledning 

Tidigare forskningsresultat har visat samband mellan inlärningssvårigheter (i matematik, 

läsning och skrivning), akademiskt välbefinnande och school burnout. Akademiskt 

välbefinnande berör elevers studierelaterade välmående medan school burnout är en viktig 

del av akademiskt välbefinnande. School burnout mäter utmattningssymdrom på grund av 

skolerlaterad stress. Förutom att elever i grupper med mer inlärningssvårigheter och i grupper 

med mer school burnout mår sämre har det även visats att elever i lågpreseterande grupper 

och elever i grupper med lågt akademiskt välbefinnande är mer benägna att göra avbrott i 

studier än högpresterande grupper och grupper med högt akademiskt välbefinnande 

(Korhonen, 2016; Korhonen, Linnanmåki & Aunio, 2014).  

 

Det finns en generell ökning av psykisk ohälsa bland ungdomar både nationell och globalt 

(Bor, Dean, Majman & Hayatbakhsh, 2014). Denna ökning kan kopplas till studierelaterad 

stress (Brembreg, 2015) och därför finns en allt större angeläget att undersöka akademiskt 

välbefinnande bland ungdomar. Det här gäller i synnerhet i Sverige där rapporteringar visar 

att psykisk ohälsa blivit mer vanligt än i liknande länder. Dessutom finns en koppling till 

skolrelaterad stress även här (OECD, 2015; Folkhälsomyndigheten, 2014; Skolverket, 2016; 

SOU, 2010:80). Enligt Bremberg (2015) kan symtom av psykisk ohälsa som ökat bland 

svenska ungdomar mellan 1985-2000 delvis relateras till studierelaterade motgångar. 

Brembergs studie jämför Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och Sverige. Länderna 

utgör en homogen grupp med liknande gynsamma villkor för barn och unga. Här visar 

Sverige en markant ökning av psykisk ohälsa hos framförallt ungdommar jämfört med 

resterande länder.  

 

Högre nivåer av akademiskt välbefinnande bland ungdomar kan enligt Korhonen (2016) 

hjälpa att sänka skolreleterad stress. Bättre akademiskt välbefinnande kan bland annat utgöras 

av låga nivåer av school burnout och låga nivåer av inlärningssvårigheter eller upplevda 

inlärningssvåringeter. Till skilldnad från hur inlärningssvårigheter typiskt sett provas ut 

genom tester mäter upplevda inlärningsvårigheter elevens egna uppfattning av eventuella 

besvär när det kommer till lärande.  

 

Eftersom att tidigare studier (Korhonen, 2016; Korhonen, Linnanmåki & Aunio, 2014) har 

undersökt inlärningssvårigheter bland elever i matematik, läsning och skrivning i samspel 
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med akademiskt välbefinnande, upplevda inlärningssvårigheter och school burnout finns det 

flera anledningar till att fortsätta undersöka akademiskt välbefinnande i specifika 

sammanhang. Varje kunskapsämne bidrar till de krav som ställs på eleven vilket är en del av 

school burnout som i sin tur är en stor del av akademiskt välbefinnande. De studierelaterade 

mål som sätts inom varje kunskapsämne ger elever möjligheter att nå senare ambitioner. 

Enligt Tuominen-Soini, Salmela-Aro, och Niemivirta (2008) ger studierelaterade mål mening 

och motivation och kan dessutom öka självförtroendet samt minska depressiva symtom om 

processen sker på ett tillmötesgående sätt. På så vis bidrar varje kunskapsämne till arbetet 

mot att tillmötesgå eleven.  

 

Utbildningens tillmötesgående mot ungdomar bidrar dessutom till elevens upplevelse av den 

egna utbildningsprocessen. Ett sätt att tillmötesgå elever handlar om nivåanpassning, vilket 

också är en ämnesdidaktisk grund. Nivåanpassning innebär att se till elevens förkunskaper 

vilka är viktiga ramfaktorer för lärande (Pennlert, 2013). Att lägga nivån på krav från 

utbildningen anpassad till elevens utveckling spelar stor roll även i fråga om school burnout. 

Enligt Salmela-Aro och Tynkkynen (2012) kan school burnout ses som en konsekvens av 

högt ställda krav i förhållande till minskande motivation och energiresurser hos elever. 

Nivåanpassning kan alltså tolkas som viktig för undervisning, för elevens inlärning samt för 

elevens nivå av school burnout. Därför är det ett betydande område att belysa framförallt för 

lärare och personal verksamma inom skolans verksamhet.  

 

Specifikt gällande psykologiämnet skriver Jägerskog (2015) att ett av ämnets didaktiska 

problem ligger i den stora mängd abstrakta och komplexa begrepp som ska introduceras för 

eleven. Gällande inlärningssvårigheter och ämnet psykologi skapas problem för elever med 

inlärningssvårigheter även här, främst på grund av att ämnet är teoretiskt. Dessutom ställs 

höga krav på elevens kognitiva förmågor som till exempel förmåga att analysera och att tänka 

abstrakt. Vidare är psykologi ett ämne som introduceras först på gymnasienivå. Här finns 

följaktligen inga teoretiska förkunskaper vilket också kan leda till en viss problematik 

gällande nivåanpassning.  

 

Ytterligare ett didaktiskt problem bland många av de mindre ämnena på gymnasienivå är att 

de har lite eller nästintill ingen ämnesdidaktisk forskning att bidra med. Det finns således en 

brist av forskning som skulle kunna ge stöd till lärare att tillmötesgå elever, ge stöd till elever 

med inlärningssvårigheter och på så vis minska school burnout. På grund av detta finns 
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ytterligare skäl att undersöka förhållanden mellan elevers nivå av school burnout och elevers 

upplevda inlärningssvårigheter inom ett mindre kunskapsämne som psykologi på 

gymnasienivå.  

 

Sammantaget är akademiskt välbefinnande speciellt viktigt att undersöka i Sverige på grund 

av ökningen av psykisk ohälsa kopplad till skolrelaterad stress (Skolverket, 2016; Bremberg, 

2015; OECD, 2015; Folkhälsomyndigheten, 2014; SOU 2012:80). Tidigare studier har visat 

att inlärningssvårigheter inom matematik, läsning och skrivning kan relateras till högre 

school burnout bland elever (Korhonen, 2016; Korhonen et al, 2014). Däremot finns inga 

studier som har kopplat school burnout och upplevda inlärningssvårigheter till specifika 

mindre kunskapsämnen. Eftersom school burnout kan ses som en konsekvens av för höga 

krav på eleven i förhållande till elevens befintliga resurser att klara dessa krav (Samela-Aro 

& Tynkkynen, 2012) är det intressant att undersöka upplevda inlärningssvårigheter och 

school burnout kopplat till ett specifikt kunskapsämne. Detta kan bidra med kunskap till alla 

lärare men framförallt till lärare verksamma inom psykologiämnet.  

 

Den aktuella studiens resultat förväntas gå i linje med tidigare forskning. Det vill säga att mer 

upplevda inlärningssvårigheter innebär mer school burnout, även när upplevda 

inlärningssvårigheter mäts specifikt inom ett kunskapsämne.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att öka kunskap om akademiskt välbefinnande, school burnout och upplevda 

inlärningssvårigheter bland gymnasieelever som läser ämnet psykologi. 

 

2.1 Forskningsfrågor 
 

• Hur förhåller sig school burnout till upplevda inlärningssvårigheter? 

• Hur förhåller sig upplevda inlärningssvårigheter inom kunskapsämnet psykologi till 

elevers akademiska välbefinnande? 
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3. Forskningsgenomgång 

Skolmiljön påverkar elevens välbefinnande på flera plan. Tuominen-Soini, et al (2008) menar 

att välbefinnande i skolmiljö finns på ett generellt plan och på ett subjektiv plan. På ett 

generellt plan handlar välmående om den process som utgör upprätthållandet av 

självförtroende. För att uppnå mål eller drömmar jämförs framgång med resultat. Här krävs 

en viss standard för att uppnå vissa mål och drömmar, vilket individen konstant jämför sina 

prestationer med. Detta påverkar motivationen som i sin tur påverkar handlingar som upplevs 

som kongurenta eller inkongurenta med nivån av självförtroendet.  

 

Subjektivt välmående berör elevens egna prestationsmål och personliga mål. Subjektivt 

välmående är domänspecifikt vilket innebär att det verkar i specifika kontexter och 

sammanhang inom skolans område. Det kan handla om specifika kontexter som finns inom 

varje kunskapsämne, men också om särskilda sammanhang som har med utförandet av en 

speciell aktivitet att göra. Varje kunskapsämne utgör på så vis en egen kontext och bidrar 

därför till välbefinnande i skolsammanhang. Detta kan kopplas samman med upplevda 

inlärningssvårigheter som enligt Korhonen (2016) också undersöker domänspecifika 

områden. Sammantaget går det att se att välmående hänger ihop med motivation, 

studierelaterade mål och resultat. Dessutom spelar elevens egna prestationsmål, personliga 

mål, motivation och studierelaterade mål i förhållande till resultat stor roll för akademiskt 

välbefinnande (Tuominen-Soini, et al, 2008). 

 

Tuominen-Soini, et al (2008) förklarar alltså att elevens självförtroende byggs upp genom 

alla delar viktiga för välmående och förutom att främja välmående kan självförtroende i en 

akademisk kontext dessutom fungera som en buffert mot negativa influenser och motgångar. 

Tuominen-Soini et al skriver att jakten på studierelaterade mål och ambitioner ger både 

mening och vägledning till eleven. Arbete för främjande av elevens självförtroende är därför 

nödvändigt för att kunna handskas med motgångar. Vidare menar författarna att elever kan 

uppleva känslor av otillräcklighet om dessa mål inte uppfylls, vilket i sin tur kan ge utslag till 

depressiva symtom. Här blir aspekter från school burnout viktiga eftersom att känslor av 

otillräcklighet utgör en av de tre delarna som mäts när elevers nivå av school burnout 

undersöks.  
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3.1 Akademiskt välbefinnande 
Akademiskt välbefinnande handlar om elevers välbefinnande i relation till egna studier. 

Akademiskt välbefinnande är ett paraplybegrepp som innefattar bland annat både school 

burnout och upplevda inlärningssvårigheter (Korhonen, 2016). Begreppet har fått allt större 

uppmärksamhet under de senaste åren (Holopainen, Lappalainen, Junttila & Savolainen 

2012; Korhonen, 2016; Rueger, Malecki & Demaray 2010, Tuominen-Soini, et al, 2008). 

Området akademiskt välbefinnande, school burnout och upplevda inlärningssvårigheter är 

relativt nya forskningsfält som blivit mångfaciterat och visar på flera olika möjliga 

förklaringar till samband och aspekter på fenomen inom områdena.  

 

Återkommande inom forskningsområdet för akademiskt välbefinnande och speciellt inom 

området för school burnout är en diskussion om elever ur ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv. Eccles och Roeser (2009) menar att utvecklingsmässiga faktorer spelar in i fråga 

om elevers välbefinnande. Det gäller sociala, emotionella och kognitiva förmågor som eleven 

utvecklar succesivt under uppväxten. Samma faktorer tas även upp av Tuominen-Soini et al 

(2008) som skriver att studieprocessen måste tillmötesgå elevens egen utveckling och egna 

mål för att minska depressiva symtom för att öka välbefinnandet.  

 

En annan återkommande teori inom forskningsområdet för akademiskt välbefinnande är 

demand-rescourse. Enligt teorin demand-rescourse sker optimal utveckling när det finns en 

bra anpassning mellan krav och individens egna resurser och möjligheter som individen ges 

av den sociala miljön. Ökade krav innefattar klimat och möjligheter i relation till studentens 

befintliga resurser som innefattar självkänsla, stöd och self-efficacy. Ökade krav i förhållande 

till befintliga resurser kan leda till negativa förändringar hos eleven. Detta eftersom att snabbt 

ökade krav i relation till elevernas stillastående eller långsamt ökande resurser leder till 

utmattning (Samela-Aro & Upadyaya, 2014).  

 

Teorin demand-resourse har tidigare använts för att förklara arbetsrelaterade 

utmattningssyndrom och nu används teorin även för att förklara skolrelaterade problem. 

Enligt Samela-Aro och Upadyaya (2014) kan modellen med fördel appliceras för att visa hur 

gymnasieelevers nivå av behov och resurser i förhållande till förändrade utbildningsmässiga 

krav kan bidra till upplevda svårigheter bland elever. Det här beror på att ungdomars 
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emotionella, kognitiva och sociala resurser förändras i en mognadsprocess vilket kräver en 

anpassning av utbildningen på samtliga plan.  

 

Vidare kan demand-rescourse användas för att förklara forskningsresultat från Hakkarainen 

et al (2012). Resultaten visar att avbrott i studier samt val av utbildningsvägar påverkas av 

inlärningssvårigheter. Med hjälp av teorin demand-resourse går det att diskutera påverkan av 

lägre nivåer av akademiskt välbefinnande genom ett större gap mellan resurser och krav från 

utbildningen. Detta gap kan enligt teorin skapas bland elever som upplever svårigheter med 

att reglera egna resurser mot krav. Utbildningsmässiga krav håller i regel samma nivå för 

samtliga elever att klara av godkända resultat. Det betyder att kognitiva och intellektuella 

krav är mer eller mindre lika oavsett om elevens resurser varierar. Många elever får bra hjälp 

och stöd. Däremot visar denna undersökning att det trots allt finns vissa negativa trender för 

elever med inlärningssvårigheter.  

 

Kunskaper om hur elevers välbefinnande främjas finns alltså i en relativt bred utsträckning i 

litteratur och forskning. Ute i gymnasieskolorna finns dessutom främjande arbete för att öka 

välmående bland eleverna. Trots detta visar studier och rapporter att skolsystemet inte alltid 

lyckats understödja akademiskt välbefinnande. Van Petegem, Aelterman, Rossel och 

Creemers (2007) skriver att ungdomars akademiska välbefinnande är en viktig indikator på 

hur utbildningsprocessen och det system som eleverna befinner sig fungerar i fråga om 

värderingar, prioriterade kunskaper och färdigheter. De rapporter från Skolverket (2016), 

OECD (2015), Folkhälsomyndigheten (2014) och Statens Offentliga Utredningar (2010:80) 

som visar på ökad psykisk ohälsa med kopplingar till studierelaterad stress bland ungdomar i 

Sverige indikerar således brister i det svenska skolsystemet.  

 

Detta syns även i en undersökning från Rosander (2013) som undersökt personlighetsdrag 

och betyg. Resultat från Rosanders forskning visar att skolsystemet gagnar 

personlighetstyperna som slår högt i neuroticism, vilket innebär att oro och ångest förstärks 

av nuvarande skolsystem. Undersökningen har även visat att oro och ångest fungerar som en 

drivkraft hos högpresterande elever. Personlighetsdraget samvetsgrannhet hade också ett 

starkt samband med höga betyg. Det här personlighetsdraget berör elevens nivåer av 

plikttrogenhet. Det är alltså de neurotiska och plikttrogna eleverna som får bäst betyg. 

Däremot korrelerar inte personlighetsdraget öppenhet det vill säga intellektuell nyfikenhet 

med högre betyg vilket var motsatt vad Rosander förväntade. Vidare fanns även en skilldnad 
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bland flickor och pojkar. Resultaten visade att pojkar i större utsträckning har 

personlighetstypen öppenhet, det vill säga att de drivs av lust och nyfikenhet. Eftersom att 

akademiskt välbefinnande utgörs av låga nivåer av school burnout (ångest och oro på grund 

av för höga krav och känslor av otillräcklighet) går dessa resultat emot teorier om akademiskt 

välbefinnande. Även dessa resultat visar alltså på ett skolsystem som inte fungerar till fördel 

för elevers akademiska välbefinnande.  

 

3.1.1 Operationalisering av akademiskt välbefinnande 

Akademiskt välbefinnande operationaliseras i denna studie genom begreppen school burnout 

och upplevda inlärningssvårigheter. Akademiskt välbefinnande används i denna studie som 

ett begrepp som förklarar välbefinnande enligt de teorier som tidigare presenterats. Eftersom 

att akademiskt välbefinnande kan ses som ett paraplybegrepp som innehåller flera olika 

termer och teorier finns enligt Korhonen (2014) ingen enighet kring definition eller hur 

mätningar genomförs.  

 

För att mäta akademiskt välbefinnande används både positiva såväl som negativa indikatorer 

som till exempel självkänsla och stress (Pollard & Lee, 2003). Korhonen (2016) 

operationaliserar akademiskt välbefinnande genom att undersöka school burnout, upplevda 

inlärningssvårigheter och akademisk självuppfattning. School burnout är trots sin nya 

uppkomst enligt Korhonen väl undersökt genom standardiserade enkätundersökningar som 

undersöker elevers uppfattning av krav från utbildningen, sina egna attityder och grad av 

cynism mot utbildningen, samt känsla av otillräcklighet. Ett flertal studier har använt School 

Burnout Inventory (SBI) (Salmela-Aro, et al, 2017; Korhonen, 2016; Korhonen, et al, 2014; 

Salmela-Aro & Upadyaya, 2014; Salmela-Aro & Tynkkynen, 2012. Salmela-Aro, et al, 2008; 

Tuominen-Soini, et al, 2008). På grund av de olika kategorierna som den standardiserade 

enkäten undersöker täcks fler delar av vad som är viktigt för elevens akademiska 

välbefinnande. I dessa undersökningar operationaliseras school burnout genom School 

Burnout Inventory (SBI). 

 

Vidare skriver Korhonen (2016) att upplevda inlärningssvårigheter skiljer sig från akademisk 

självuppfattning eftersom att begreppet är mer relaterat till self-efficacy. Begreppet har 

tidigare operationaliserats av Korhonen (2016) och Hakkarainen, Savolainen och Holopainen 

(2012) genom att undersöka elevers upplevelser av besvär i olika situationer, till exempel 
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svårigheter med att anteckna under lektionstid eller svårigheter med att förstå det som skrivs 

på tavlan. Däremot har inga tidigare studier hittats som undersökt upplevda 

inlärningssvårigheter inom kunskapsämnet psykologi. Emellertid finns forskning som ger 

stöd till problemområden just för ämnesundervisning i psykologi.  

 

3.2 School burnout  
School burnout mäter utmattning på grund av skolrelaterad stress genom att se till elevers 

uppfattning av upplevda krav från skolan, cyniska attityder mot studier och känsla av 

otillräcklighet (Korhonen, 2016). Lågt akademiskt välbefinnande har tydlig koppling till 

school burnout och har dessutom identifierats som den största bidragande faktorn till 

studieavbrott (Korhonen et al, 2014).  

 

Begreppet följer teorier om arbetsrelaterade utmattningssyndrom och utgår från samma grund 

som innebär att utmattning orsakas av för hård ansträngning eller för höga krav från 

arbetsrelaterade situationer (Samela-Aro & Upadyaya, 2014). Begreppet går omlott med 

tidigare koncept som arbetsrelaterad utmattning, stress, trötthet, nedstämdhet, ångest, 

sömnsvårigheter på grund av oro och ångest (Byrne, Davenport & Mazanov, 2007). Parker 

och Salmera-Aro (2011) motiverar att arbetsrelaterat utmattningssyndrom kan appliceras 

även på elever i en skolkontext eftersom att det finns ett flertal prestationskrav även i en 

skolmiljö.  

 

Likaså skriver Samela-Aro & Tynkkynen (2012) att utmattning trots det arbetsrelaterade 

ursprunget också är relevant i en skolkontext eftersom att det är ungdomars plats för arbete. 

Att närvara i klasser, utföra uppgifter för att klara av examinationer och uppnå en examen går 

enligt författarna att likställa med arbetssituationer. Det här betyder däremot inte att ramarna 

för school burnout stannar enbart inom skolans område. Enligt Samela-Aro & Upadyaya 

(2014) kan det ses som ett kontinuerligt fenomen som sträcker sig från skolrelaterad stress till 

utmattning mer generellt.  

 

Parker och Salmera-Aro (2011) skriver att begreppet formellt sett kan förstås som kroniska 

stressresponser som uppstår när en elev som engagerar sig i sitt skolarbete uppfattar en 

diskrepans mellan de egna resurserna att klara av skolarbetet och deras egna eller andras 

förväntningar på egna framgångar i skolan. Enligt Eccles (2004) har en högre grad av school 
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burnout kopplats till lägre medelbetyg, lägre kognitiva funktionsnivåer som tillexempel 

sämre uppmärksamhetsförmåga och sämre förmåga till problemlösning. Det har även 

kopplats till lägre kardiovaskulära funktioner. 

 

Till skilldnad från till exempel depression resulterar utmattning som orsakats i ett specifikt 

sammanhang till energiförlust primärt i den kontexten (Bakker, Schaufeli, Demerouti, 

Janssen, Van der Hulst  & Brouwer, 2000). Det vill säga att utmattning inom skolans miljö 

kommer att leda till minskad energi och motivation främst inom det sammanhanget. Enligt 

Bakker et al (2000) tenderar drabbade individer dessutom att tolka sin omgivning mer 

negativt, vilket utgör ytterligare svårigheter av utmattning. Bakker et al menar att det kan 

leda till att en relativt låg eller tillräcklig arbetsbelastning uppfattas som stor och ohanterbar. 

För en elev som drabbas av utmattning innebär det här både brist i motivation och en ökad 

uppfattning om för höga krav. Detta kan också vara en ytterligare förklaring till Korhonens 

(2016) forskningsresultat som visar att elever med mer upplevda inlärningssvårigheter också 

upplever mer school burout. Elever som upplever school burnout tolkar omvärlden mer 

negativt och skulle därför kunna uppleva mer inlärningssvårigheter.  

 

Samtidigt har tidigare forskning visat att school burnout påverkar ungdomars 

utbildningsmässiga erfarenheter och val. Elever som valt studieförberedande utbildningar har 

visat på högre nivåer av school burnout än elever som valt en yrkesinriktad utbildning 

(Samela-Aro, Kiuru, & Nurmi, 2008). Det ger ännu en aspekt på school burnout eftersom att 

Korhonen (2016) visat att elever med inlärningssvårigheter också visat högre nivåer av 

school burnout. School burnout kan därför förstås som något som inte enbart drabbar elever 

med inlärningssvårigheter utan också elever som valt ett teoretiskt program framför ett mer 

praktiskt. Som Tuominen-Soini et al (2008) menar måste studieprocessen tillmötesgå elevens 

utveckling och mål för att minska depressiva symtom och för att öka elevens välmående. 

Lika för grupper med elever som upplever inlärningssvårigheter och för grupper med elever 

som upplever school burnout i ett studieförberedande program kan vara att båda grupperna 

upplever ett för stort avstånd mellan krav och resurser.  

 

Forskningsresultat har också funnit att höga nivåer av school burnout påverkas av genus och 

val av utbildningsvägar (e.g. Korhonen 2016; Korhonen, Linnanmäki, Aunio 2014; Samela-

Aro et al 2008; Samela-Aro, Tynkkynen 2012). I Finland har manliga elever visat större 

mängd av komponenten cynism mot skolan än kvinnliga elever. Denna skillnad i emotionellt 
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engagemang har attribueras till många faktorer, till exempel att manliga elever har en högre 

vilja att nå popularitet genom att avfärda skolarbete (Samela-Aro, Read, Minkkinen, 

Kinnunen & Rimpelä  2017). En tidigare studie, också bland finska gymnasieelever, visade 

att inom ett och ett halvt år efter gymnasietidens start var flickor signifikant mer utmattade än 

pojkar (Salmela-Aro & Tynkkynen 2012). Specifikt gällande cyniska och avlägsna attityder 

har forskning visat att just cynism mot skolan ökar riskerna för avbrott i studier (Samela-Aro, 

2017). Vidare har komponenterna utmattning och en känsla av otillräcklighet visat sig vara 

större bland kvinnliga elever. Högst ligger det hos kvinnliga elever som valt att läsa vid 

studieförberedande program (Samela-Aro et al 2017).  

 

3.3 Akademisk självuppfattning och upplevda inlärningssvårigheter 
Upplevda inlärningssvårigheter har kopplats till elevers self-efficacy, det vill säga hur de 

själva ser på sin kompetens att klara utav specifika situationer som har med deras utbildning 

att göra. Det kan utgöras av situationer som till exempel att ta anteckningar under lektionstid 

eller att klara utav prov på utsatt tid (Korhonen, 2016).  

 

Upplevda inlärningssvårigheter ligger nära akademisk självuppfattning och har tidigare 

använts för att studera akdemiskt välbefinnande. Akademisk självuppfattning är den 

självuppfattning eleven bygger över tid genom hela sin utbildning (Korhonen, 2016). Enligt 

Bong och Skaalvik (2002) visar unga personer olika nivåer av kognitiva, sociala och 

emotionella kapaciteter där individens självuppfattning av hur deras kapaciteter passar kraven 

från omgivningen är avgörande för hur erfarenheten av skoltiden uppfattas. Eftersom 

skolrelaterade erfarenheter utgör en stor del av ungas liv och formar tidiga spår till olika 

vägar i livet försöker forskare inom utbildningsområdet att förstå betydelsen av elevers 

självuppfattning.  

 

Enligt Korhonen (2016) liknar akademisk självupfattning och upplevda inlärningssvårigheter 

varandra eftersom båda berör individens självbild. Däremot relaterar upplevda 

inlärningssvårigheter mer till self-efficacy, det vill säga självförmåga. Till skilldnad från 

akademisk självuppfattning som relaterar till elevens egna självuppfattning eller self-concept. 

Även Bong och Skaalvik (2002) menar att self-concept och self-efficacy har mycket 

gemensamt och att båda begreppen kan förutse motivation, emotion och prestationer. Vilket 

även gäller i en akademisk kontext. För den aktuella studien ligger de viktigaste 
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skilldnaderna i att self-efficacy är just domänspecifikt, det vill säga att det utvecklas i 

specifika sammanhang. I mottsats är akademisk self-concept multidimensionell och byggs 

upp genom ett flertal olika sammanhang. Enligt Korhonen (2016) berör upplevda 

inlärningssvårigheter individens egna uppfattning om inlärning i specifika sammanhang. 

Dessa sammanhang kan ta plats inom ett kunskpasämne eftersom att det till exempel handlar 

om elevens uppfattning av sin förmåga att fungera konstruktivt i en lärandekontext.   

 

Upplevda inlärningssvårigheter skiljer sig från hur inlärningssvårigheter mäts i forskning som 

berör till exempel matematiska svårigheter eller lässvårigheter. Upplevda 

inlärningssvårigheter mäter inte elevens kapacitet att ta till sig kunskap, bearbeta information 

eller prestera akademiska förmågor. Det är snarare ett mått på elevens uppfattning av egna 

förmågor. Inidivders självuppfattning skapas i en process av social jämförelse (Renick & 

Harter, 1989). Detta betyder att upplevda inlärningssvårigheter även är kopplat till sociala 

faktorer, det vill säga till den självuppfattning individen har i jämförelse med den grupp hen 

befinner sig i. Enligt Renick och Harter (1989) finns det ett samband mellan ökade krav och 

högre social komparasion. Samtidigt som akademinska krav ökar blir individen mer 

medveten om individuella skildnader i förmågor och prestation i förhållande till gruppen. 

Vidare skriver Renick och Harter att elever med inlärningssvårigheter har sämre 

självuppfattning om sig själva än ”normalt” presterande elever.  

 

3.3.1 School burnout och upplevda inlärningsvårigheter  

Enligt Korhonen har upplevda inlärningssvårigheter fått lite uppmärksamhet i litteraturen. 

Studier som undersökt upplevda inlärningssvårigheter har funnit relationer till akademiskt 

välbefinnande, akademiska prestationer och val av utbildningsvägar efter grundskolenivå 

(Hakkarainen, Savolainen, & Holopainen, 2012; Korhonen, 2016). Till exempel visade en 

studie av Hakkarainen, Savolainen och Holopainen (2012) att ungdomar som upplevde 

svårigheter med inlärning under grundskolenivå hade större tendenser att välja 

yrkesinriktningar i stället för akademiska inriktningar.  

 

Detta går att jämföra med studien av Samela-Aro, et al (2008) som visar att elever som valt 

studieförberedande utbildningar också har visat på högre nivåer av school burnout än elever 

som valt en yrkesinriktad utbildning. Elever som upplever inlärningssvårigheter verkar 
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tendera till att välja bort utbildningsinriktningar där höga studiekrav finns och elever som 

väljer dessa inriktingar erfar mer school burnout.  

 

Vidare jämförelse med Korhonens (2016) studie som visar att de med mer upplevda 

inlärningssvårigheter också upplever mer school burnout ger en bild av ett mönster som visar 

på hur utbildningsmässiga val påverkas av lägre akademisk välbefinande. Till exempel är 

psykologi som kunskapsämne teoretisk och därför kan elevunderlaget påverkas av 

ovanstående inflytanden.  

 

3.4 Kunskapsämnets roll 
Ämnesspecifika frågor berör operationaliseringen av akademiskt välbefinnande, school 

burnout och upplevda inlärningssvårigheter i flera led. Den första delen av school burout 

mäter krav från utbildningen. Krav som ställs på eleven går bland annat att utläsa från 

ämnesplanen från respektive kunskapsämne. Enligt ämnesplanen (Skolverket 2011) ska 

psykologi ge eleven förutsättningar att utveckla kunskaper om den psykologiska 

vetenskapens framväxt och utveckling. Eleven ska kunna utveckla en förståelse av relationen 

mellan psykologins utveckling och samhällsutvecklingen. Dessutom ska eleven utveckla en 

förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera över de olika psykologiska perspektivens 

styrkor och svagheter. Samt förmåga att använda och värdera olika psykologiska teorier och 

modeller.  

 

Förutom detta ska ämnet även utveckla kunskaper om arvets och miljöns betydelse för 

individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa, samt kunskaper om mänskliga 

beteenden, värderingar och föreställningar i olika sociala sammanhang. Slutligen ska ämnet 

också ge eleven förutsättningar att utveckla kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och 

tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa kunskaper till 

egna erfarenheter (Skolverket, 2011:1a).  

 

Ämnesplanen har således ett brett och översiktligt omfång över psykologins område. Många 

olika teorier och perspektiv ska introduceras och undervisas till eleven. Inte minst ska ett 

tankesätt om att analysera beteende, tankar och känslor utifrån olika perspektiv presenteras 

och läras ut. Ovanstående riktlinjer visar på de specifika krav ämnet psykologi ställer på 

eleven. Det är alltså dessa ämnesspecifika krav som psykologiämnet bidrar med eftersom att 



14 

det inte bara ställer krav på undervisningen utan också på mottagaren av undervisningen. 

Därför går det att inräkna som en del av komponenten krav från skolan som enligt Korhonen 

(2016) är en av tre kategorier i school burnout.  

 

Den andra delen av school burnout mäter elevens egna attityder och grad av cynism mot 

utbildningen (Samela-Aro & Upadyaya, 2014). Graden av cynism kan bland annat påverkas 

av kraven från utbildningen och även här bli en fråga om anpassning och ett tillmötesgående 

från utbildningens sida mot elevens resurser. Elevens resurser utgörs av sociala, emotionella 

och kognitiva delar. Nivåanpassning av undervisningen är en viktig del i anpassning för alla 

plan. Vidare mäter den tredje delen av school burnout elevens känsla av otillräcklighet (Ibid) 

vilket också påverkas av både krav från skolan och cynism. Samma koppling till 

tillmötesgående av elevens utvecklig är viktig även här.  

 

Speciellt gällande psykologi skriver Cardós och Compagnucci (2007) att elever som först 

börjar läsa psykologi redan kommer med förkunskaper i ämnet men som däremot inte är 

akademiska. Elevers förståelse av psykologiska fenomen från vardagen har redan influerat 

deras förståelse av många av de kunskaper och termer som undervisas för dem. I en studie av 

samma författare visar resultaten att de lärare som var mest framgångsrika i att undervisa 

psykologiämnet var de som tog hänsyn till kontexten, kunde tolka situationer och sedan göra 

nödvändiga didaktiska förändringar. Dessutom skriver Regitschnig (2009) att känsliga 

områden som exempelvis psykiska sjukdomar berörs oftare inom psykologiämnet än andra 

skolämnen. Att se till kontext och kunna tolka situationer blir på så vis något speciellt för 

psykologiämnet eftersom att erfarenhetsmässiga faktorer måste vägas in, inte enbart 

kunskapsmässiga.  

 

Samtidigt menar Olander (2016) att det inte finns något samband mellan hur mycket 

didaktisk utbildning en lärare har fått och elevers inlärning. Det finns därför anledningar till 

att vara kritisk till vilken grad läraren kan påverka elevens inlärning utan att se till andra 

faktorer som till exempel elevens egen kapacitet att ta till sig undervisningen, tidigare 

erfarenheter och elevens förmåga att skapa relationer. Trots lärarens didaktiska kunskaper 

och förmågor finns ytterligare problematik just för psykologiämnet, på grund av begräsningar 

i litteraturen gällande ämnesdidaktiska strategier för psykologi.  
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Kunskapsämnet spelar således en speciell roll i och med de krav som ställs på eleven. 

Psykologilärarens funktion att förmedla kunskapen med hänsyn till kontexten, tolka 

situationer och göra nödvändiga didaktiska anpassningar är av stor vikt även om inte utgör 

hela delen av lärande eller välmående. Läraren har dessutom ett ansvar i att reglera sociala 

och emotionella krav som ställs på eleven i klassrummet. Samtidigt spelar även elevens 

tidigare erfarenheter, den egna förmågan att ta till sig kunskap och att skapa relationer in.   

 

3.4.1 Upplevda inlärningssvårigheter, psykologiämnet och akademiskt välbefinnande 

Eftersom att upplevda inlärningssvårigheter mäter elevens self-efficacy i specifika 

sammanhang (Korhonen, 2016) samt att inidivders självuppfattning skapas i en process av 

social komparasion (Renick & Harter, 1989) går det att argumentera för att enskilda 

kunskapsämnen har en roll i elevens upplevelse av inlärningssvårigheter.  

 

För att återgå till diskussionen om elevens utveckling i förhållande till akademiskt 

välbefinnande, och då framförallt school burnout går det även här att utläsa vissa brister i 

ämnesdidaktiskforskning gällande psykologiämnet. Undervisningen inom ämnet psykologi 

berör från ämnesplanen sett uteslutande vid de kognitiva och interlektuella delarna. Den 

undervisning som behövs för att tillmötesgå fler delar av elevernas utveckling som involverar 

mer socioemotionellt stöd för eleverna som enligt Conell och Wellborn (1991) och Lerner 

och Steinberg (2004) behövs får alltså lite eller inget stöd från ämnesplanen i psykologi.  

 

Det går visserligen att hitta riktlinjer om att utveckla elevens sociala förmågor i den allmänna 

läroplanen (Skolverket, 2011). Däremot går det att argumnetera för ett behov av riktlinjer för 

socioemotionella tillvägagångssätt specifikt för ämnet psykologi eftersom ämnet berör många 

känsliga områden. Regitschnig (2009) skriver att känsliga områden som exempelvis bulimia 

nervosa berörs oftare inom psykologiämnet än andra skolämnen. Vidare argumenterar 

Regitschnig att dessa områden kan vara känsliga eftersom det kan finnas elever i klassen 

drabbade av psykisk ohälsa eller psykiska sjukdomar. Därför är tillmötesgående på både 

sociala och emotionella plan speciellt viktigt inom ämnet psykologi.  

 

Att tillmötesgå elever på ett socialt plan kan i undervisningsituationer till exempel innebära 

att läraren inte lämnar eleverna att dela in sig i grupper själva om de inte har resurser som 

krävs för att kunna hantera dessa sociala situationer utan negativa följder för individer inom 
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gruppen. Vidare för den emotionella delen av utvecklingen kan tillmötesgående till exempel 

gälla stöd i hantering av stress. Enligt Suldo, Shaunessy och Hardesty (2008) är hantering av 

stress och reglering av känslor ett utvecklingsmässigt problemområde för tonåringar. Till sist 

för de kognitiva delarna där lärarens hänsyn till elevens förkunskaper rent kunskapsmässigt 

är viktigt i planeringen och genomförandet av undervisningen (Pennlert, 2013).  
 

3.5 Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning 

Sammantaget är akademiskt välbefinnande ett begrepp som innefattar både school burnout 

och upplevda inlärningssvårigheter. School burnout handlar om elevers nivåer av stress på 

grund av upplevda krav från skolan, cyniska attityder mot studier och känsla av 

otillräcklighet (Korhonen, 2016). Begreppet följer teorier om arbetsrelaterade 

utmattningssyndrom och utgår från samma grund som innebär att utmattning orsakas av för 

hård ansträngning eller för höga krav från arbetsrelaterade situationer (Samela-Aro & 

Upadyaya, 2014). Lågt akademiskt välbefinnande har tydlig koppling till school burnout och 

har dessutom identifierats som den största bidragande faktorn till studieavbrott (Korhonen et 

al, 2014).  

 

Upplevda inlärningssvårigheter handlar om elevens uppfattning av egna eventuella 

svårigheter inom specifika situationer och har i tidigare studier kopplats till lägre akademiskt 

välbefinnande såväl som school burnout (Korhonen, 2016). Gällande kunskapsämnets roll 

har det genom tidigare forskning argumenterats för psykologiämnets betydelse för 

akademiskt välbefinnande genom både school burnout och upplevda inlärningssvårigheter.  
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4. Metod 

Studiens syfte var att öka kunskap om akademiskt välbefinnande, school burnout och 

upplevda inlärningssvårigheter bland gymnasieelever som har läst ämnet psykologi. Studiens 

ansats har kommit ur den kvantitativa traditionen med en utvecklingspsykologisk syn på 

välbefinnande och lärande. Studien undersökte inte påverkan från utvecklingsmässiga 

faktorer i sig utan har använt teorierna i syfte att analysera resultat om akademiskt 

välbefinnande. 

 

4.1 Undersökningsdesign 
Metodvalet utgjordes av en konceptuell replikering där den aktuella studien har undersökt 

samma fenomen som tidigare studier men med ett nytt koncept som involverar psykologi som 

kunskapsämne. Studien tog ansats i tidigare forskningsstudier i fråga om utformning och 

tillvägagångssätt. Det har även gjorts i syfte att jämföra den aktuella studiens resultat med 

tidigare undersökning av Korhonen (2016). Korrelationsdesignen undersöker samband 

mellan inkluderade variabler (Morling, 2015) vilket i denna studie gjorts för att kunna 

undersöka förhållanden mellan school burnout och upplevda inlärningssvårigheter och 

upplevda inlärningssvårigheter inom psykologiämnet. Eftersom att studiens koncept 

replikerats och operationaliseringen av studiens centrala begrepp har utformats av tidigare 

forskning och då bearbetats till numeriska skalor har metoden fått en kvantitativ karaktär 

enligt de kriterier som bland annat anges av David och Sutton (2011) och Åsberg (2001) 

 

4.2 Urval och avgränsningar 
Studies urval bestod av fyra klasser som läste kursen Psykologi 2a (Skolverket, 2011:1a) som 

valbar kurs. Dessa fyra klasser utgjorde alla grupper som undervisades i kursen Psykologi 2a 

vid en kommunal gymnasieskola. Alla grupper undervisades med samma material med 

likande organisering av varje lektion. Klasserna undergick på så vis samma planering och 

undervisningsupplägg. Enkätundersökningen genomfördes vid ett tillfälle i varje klass. Alla 

närvarande vid lektionen som undersökningen utfördes i fick förfrågan att delta i studien. 

Total sett fick 80 elever 17-19 år förfrågan att medverka i studien. Eftersom kursen var valbar 

fanns elever från olika gymnasieprogram och både från årkurs 2 och 3. Samtliga elever läste 
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vid studieförberedande gymnasieprogram. Dessa program involverade naturvetenskapligt 

program, samhällsvetenskapligt program och estetiska program med olika inriktningar.  

 

Valet att undersöka elever i samma kurs gjordes för att minska risken för en större variation 

av påverkansfaktorer. Exempelvis skulle elever som läser ämnet psykologi för första gången 

på grund av färre tidigare erfarenheter kunna uppfatta större mängd upplevda 

inlärningssvårigheter än de som läst psykologi innan. Elever som läst psykologi innan har fått 

mer träning att öva upp sin självförmåga inom ämnet. Det underlättar dessutom om alla 

elever fått likande undervisning för att till exempel minska risken att vissa elever fått arbeta 

med svårare material än andra. Detta eftersom att enkäten undersöker ämnesspecifika frågor 

som handlar om upplevelsen av den egna förmågan att förstå nya begrepp och termer, förstå 

delar som undervisas på engelska, att skriva prov på utsatt tid och så vidare. Det är då en 

fördel om alla elever undervisats samma begrepp, termer, med samma material och genom 

samma examinationsformer.  

 

Ett urval bör vara representativt för en hel population (Hartman, 2008). Gällande den aktuella 

studien skulle det innebära att elever vid flera olika skolor medverkar och dessutom från flera 

olika orter i landet. På grund av studiens tidsramar och storlek undersöks enbart elever vid en 

gymnasieskola. Studien ämnade inte göra generaliseringar utifrån resultaten utan ser enbart 

till dessa elevers upplevelser för att öka kunskaper om psykologiämnets relation till 

akademiskt välbefinnande, school burnout och upplevda inlärningssvårigheter.  

 

4.3 Datainsamlingsmetod 
Datainsamligen utfördes genom en enkätundersökning med 18 frågor. Självrapportering som 

operationaliserar variabler genom att samla och dokumentera självskattad data (Morling, 

2014) användes för att samla in data om school burnout och upplevda inlärningssvårigheter i 

ämnet psykologi. Enkätundersökningen hade 80 deltagare varav 55 var kvinnor och 25 män. 

Tre personer tackade nej till att delta i undersökningen vilket utgör ett bortfall på 3.75%. 

Ytterligare en enkät plockades bort på grund av ett lågt värde (>0.6) av samtliga frågor i 

enkäten, vilket visar att enkäten inte fullföljts. Vidare gjordes Cronbachs alpha (<0.7) som 

visar på god intern reliabilitet.  
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4.3.1 School burnout 

För att operationalisera school burnout användes School burnout Inventory (SBI) (Korhonen, 

2016; Samela-Aro, Kiuru, Leskinen och Nurmi, 2008). SBI undersöker begreppet school 

burnout genom tre kategorier: utmattning i skolan, cynism mot skolans mening och betydelse 

och känsla av otillräcklighet i skolan. Enligt Morling (2014) mäter självskattningsinstrument 

ofta samma konstrukt flera gånger för att öka den interna reliabiliteten. För varje kategori 

som mäter school burnout fanns tre påståenden som mäter samma del av konstruktet. Till 

exempel för delen gällande utmattning i skolan mättes detta genom tre påståenden. Frågorna 

har av tidigare studier utformats som påståenden som exempelvis ”Jag känner mig 

överväldigad av skolarbetet.”,  ”Jag sover dåligt på grund av det som har med skola att göra.” 

och ”Jag grubblar över saker som har med skolarbetet att göra på min fritid.” Eleverna fick 

uppskatta svar på en likertskala från 1-6 (1 stämmer helt, 6= stämmer inte alls). 

 

4.3.2 Upplevda inlärningssvårigheter 

Upplevda inlärningssvårigheter operationaliserades genom en standardiserad enkät som 

använts i tidigare studier (Korhonen, 2016; Hakkarainen, Savolainen, & Holopainen, 2012; 

Korhonen, 2016; Korhonen, et al, 2014). En svensk översättning av Korhonen (2009) som i 

sin tur översatts från finska The School Health Promotion study av Rimpelä (2003) användes. 

Upplevda inlärningssvårigheter undersöktes genom nio frågor som mäter hur mycket besvär 

eleven upplever med skolarbetet. Frågorna handlade till exempel om besvär med att anteckna 

under lektionstid, besvär med att förstå vad som står skrivet på tavlan och besvär med att 

förstå instruktioner. Här skattas varje fråga på en sjugradig likertskala (1= inga besvär, 7= 

mycket besvär).  

 

För att anpassa enkäten till den aktuella studiens fokus mot ämnet psykologi tillkom två 

frågor i enkätdelen för upplevda inlärningssvårigheter. Frågorna baserades på 

problemområden tagna från Jägerskog (2015) och Regitschnig (2009). Enligt Jägerskog 

(2015) är ett ämnesdidaktiskt problem i psykologi de flertal abstrakta begrepp och teorier 

som ska introduceras för eleven. Därför formulerades fråga 13 till ”Hur mycket besvär har du 

med att förstå nya psykologiska termer, ord och begrepp betyder?”. Enligt Regitschnig 

(2009) finns viss problematik med att koppla det teoretiska till egna erfarenheter. Fråga 14 

utformades därför för att fråga ”Hur mycket besvär har du med att förstå hur det du lär dig på 
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psykologilektionerna kan kopplas till verkligheten? T ex hur du kan använda psykologiska 

teorier för att förstå dina egna eller vänners känslor och sätt att tänka.”  

 

4.4 Analysmetod 
Resultaten analyserades i tre steg för att ge beskrivande statistik och korrelationer mellan 

samtliga variabler. Studiens variabler består av (1) upplevda krav från skolan, (2) cynism mot 

studier, (3) känsla av otillräcklighet, school burnout (1,2 och 3) och upplevda 

inlärningssvårigheter. Analysmetoden har följt delar av en tidigare studie av Korhonen 

(2016) i syfte att ge stöd till den aktuella studiens giltighet och tillförlitlighet samt för att 

kunna göra jämförelser av resultat. 

 

4.4.1 Deskriptiv statistik 

Medelvärde och standard deviation togs ut för att kunna beskriva egenskaper i det statistiska 

materialet. En ytterligare poäng med att ta ut medelvärde för samtliga variabler var för att 

kunna göra en jämförelse med tidigare studie. Detta för att försöka bedöma hur urvalet ligger 

till i nivåer av school burnout och upplevda inlärningssvårigheter. Medelvärde och standard 

deviation för samtliga variabler presenteras i tabell 1.  

 

4.4.2 Samband mellan school burnout till upplevda inlärningssvårigheter 

En Pearsons korrelationsanalys av intervalldata utfördes i syfte att undersöka om det fanns ett 

samband mellan school burnout och upplevda inlärningssvårigheter och hur det sambandet i 

så fall ser ut. Resultatet av förhållanden mellan samtliga variabler presenterades i tabell 2.  I 

tabell 2 presenterades även data från Cronbachs alpha mellan alla variabler utom betyg.  

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 
Informerat samtycke krävs inom all forskning (Vetenskapsrådet Good research practice, 

2002). Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) är 

informerat samtycke ett dokumenterat, frivilligt godkännande om medverkan från en 

deltagare i en studie. För att samtycke ska godkännas som ett informerat samtycke krävs att 

deltagaren får information om vem forskningshuvudmannen är, vad syftet är, vilka metoder 

som kommer att användas, vilka eventuella risker som finns och att medverkan sker på en 
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frivillig basis. Ytterligare ett krav är att deltagaren får information om att han eller hon har 

rätt att avbryta sin medverkan när som helst.  

 

Den aktuella studien informerade skriftligt om handledare och studentens namn, vad syftet 

var och om vilka metoder som använts skriftligt i deltagares godkännande. Ett 

informationsblad för studien utformades på ett sätt som gymnasieelever kan ta till sig 

informationen då det är en förutsättning att de är införstådda om vad medverkan i forskning 

innebär för deras egen del (bilaga 1). Vilka eventuella risker som finns, att medverkan sker 

frivilligt och att medverkan kan avbrytas när som helst informerades muntligt innan 

enkätundersökningen genomfördes.  

 

Personer under 18 år men över 15 år kan själv ge samtycke om de inser vad medverkan 

innebär för deras egen del. Om de däremot inte förstår innebörden eller är under 15 år krävs 

vårdnadshavares samtycke. I den aktuella studien var samtliga deltagare över 15 år och 

bedömdes förstå vad medverkan i enkätstudien innebar för deras egen del. Ett godkännande 

efterfrågades från både den undervisande läraren och studierektorer för samtliga klasser. 

Läraren och rektorer informerades om studiens syfte, innehåll och metod. Vidare säger lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) fastställer att fall prövas i 

etiknämnden om personuppgifter framgår. I detta fall framgick inga personuppgifter. 
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5. Resultat 

5.1 Deskriptiv statistik 
Medelvärde (M) och standardavvikelser (SD) beräknades för varje variabel innefattad i 

undersökningen. I tabell 1 presenteras beräkningarna för (1.1) upplevda krav från skolan, 

(1.2) cynism mot studier, (1.3) känsla av otillräcklighet, (1.) school burnout, (2.) upplevda 

inlärningssvårigheter samt (3.) betyg.  

 

Medelvärde för school burnout låg på 3.22. Jämfört med Korhonens (2016) mätningar av 

school burnout med medelvärdet 2.46 går det att utläsa att den aktuella studiens urval har ett 

något högre medelvärde för school burnout, vilket innebär att den aktuella studiens urval i 

genomsnitt svarat att de upplever mer school burnout än de i Korhonens studie. Gällande de 

tre kategorierna som utgör school burnout visade känsla av otillräcklighet högst medelvärde. 

Där fanns även högst variation mellan graderna av svaren som angetts. Medelvärde för 

upplevda krav från skolan är 2.98, vilket tillsammans med skewness 0,88 visar på lägre 

upplevda krav från skolan överlag. Attityder mot skolan som präglas av cynism visade ett 

medelvärde på 3.23, också något högre än jämförande studie.  

 

Vidare visar tabell 1 ett medelvärde på 2,37 för upplevda inlärningssvårigheter. Jämfört med 

samma studie av Korhonen (ibid) ligger det något lägre. Den studien visar ett medelvärde på 

2,94 för upplevda inlärningssvårigheter. Urvalet i den aktuella studien har alltså ett högre 

school burnout och lägre upplevda inlärningssvårigheter än urvalet i studien av Korhonen 

(ibid). Det fanns dessutom en skewness på 1,35 för upplevda inlärningssvårigheter. Detta 

betyder att en stor majoritet av respondenterna har svarat 1 (inga besvär alls) eller 2 (få 

besvär) på frågor 6-14 som undersöker upplevda inlärningssvårigheter.  

 

Betyg hade ett medelvärde på 2.98. Detta ligger enligt mätningen nära betyget C (A=1;E=5) 

som medelbetyg för urvalet.  
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Tabell 1. Beskrivande statistik över school burnout (krav, cynism, känsla av otillräcklighet), upplevda 
inlärningssvårigheter och betyg.  
  
Variabel N M Sd 

1. School burnout 79 3.22 3.21 
   1.1 Krav 79 2.98 1.26 
   1.2 Cynism 79 3.23 1.38 
   1.3 Otillräcklighet 79 3.44 1.60 
2. Upplevda inlärningssvårigheter 79 2.37 0.38 
3. Betyg 79 2.98  

 

5.2 Samband mellan school burnout och upplevda inlärningssvårigheter 
Tabell 2 visar korrelationer mellan school burnout (krav, cynism, känsla av otillräcklighet), 

upplevda inlärningssvårigheter och betyg. Baserat på resultat från tidigare studie (Korhonen, 

2016) förväntades en positiv korrelation mellan school burnout och upplevda 

inlärningssvårigheter vilket skulle innebära att mer upplevda inlärningssvårigheter korrelera 

med högre grad av school burnout.  

 

I tabell 2 framgår en negativ korrelation mellan school burnout och upplevda 

inlärningssvårigheter (-, 346). Detta innebär att hög upplevd school burnout korrelerar med 

lägre upplevda inlärningssvårigheter och att låga nivåer av school burnout korrelerar med 

mer upplevda inlärningssvårigheter. Korrelationen mellan school burnout och upplevda 

inlärningssvårigheter är signifikant.  

 

Upplevda inlärningssvårigheter korrelerade även negativt för varje del inom school burnout, 

det vill säga upplevda krav från skolan (-, 698), cynism (-, 167) och känsla av otillräcklighet 

(-, 306). Även betyg korrelerade negativt och signifikant med cynism och otillräcklighet.  
 

Tabell 2. Korrelationer mellan school burnout (krav, cynism, känsla av otillräcklighet), upplevda 
inlärningssvårigheter och betyg.   
 

Variabel  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Krav - ,206 ,494** -, 348** ,698** -, 054 
2. Cynism  - ,565** -, 167 ,759** -, 251* 
3. Otillräcklighet   - -, 306** ,893** -, 229* 
4. UI    - -, 346** -, 012 
5. SB     - -, 232* 
6. Betyg      - 
7. Coach alpha, ,83 ,78 ,78 ,84 ,79 - 

Note: ***=0,001, **=0,01, *=>0,05 
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6. Diskussion 

Studiens syfte var att öka kunskap om akademiskt välbefinnande, school burnout och 

upplevda inlärningssvårigheter bland gymnasieelever som läser ämnet psykologi. Tidigare 

forskning har visat förhållanden mellan inlärningssvårigheter kopplade till matematik, 

läsning och skrivning. Detta har också visat sig vara bidragande till elevers akademiska 

välbefinnande. Den aktuella studiens urval bestod av elever som läser ämnet psykologi. 

Följande diskussion innefattar resultatanalyser, sammanfattande slutsatser och 

metoddiskussion.  

 

6.1 School burnout och upplevda inlärningssvårigheter 
Studiens resultat visade korrelationer som var motsatt förväntade resultat med en signifikant 

men negativ korrelation mellan school burnout och upplevda inlärningssvårigheter. Upplevda 

inlärningssvårigheter korrelerade negativt för varje del inom school burnout. Detta var som 

förväntat eftersom att krav, känsla av otillräcklighet och cynism tillsammans bildar school 

burnout, de mäter alltså samma fenomen och därför borde de korrelationerna vara lika med 

upplevda inlärningssvårigheter. Starkast negativ korrelation har upplevda krav från skolan 

och upplevda inlärningssvårigheter. Detta skulle då betyda att upplevelser av mycket krav 

från skolan har ett samband med lägre nivåer av upplevda inlärningssvårigheter. Studiens 

resultat är signifikanta vilket visar på god säkerhetsnivå.  

 

Den aktuella studien kan inte stödja att school burnout skulle korrelera positivt med upplevda 

inlärningssvårigheter. På grund av signifikanta men motsatt förväntade resultat går det att 

diskutera studiens validitet gällande upplevda inlärningssvårigheter. Samtidigt går det också 

att argumentera för effekter från direkta och medierande variabler. Det kan finnas andra krav 

i skolmiljön vilket bidrar till ökad school burnout. Eftersom elevers välbefinnande i skolmiljö 

finns på ett generellt och på ett subjektiv plan (Tuominen-Soini et al, 2008) finns det ett 

större antal direkta variabler som kan påverka. Det finns dessutom medierande variabler som 

kan inverka på akademiskt välbefinnande. En medierande variabel i detta fall kan till 

exempel vara ålder eller socioekonomisk bakgrund.  

 

Akademiskt välbefinnande, school burnout och upplevda inlärningsvårigheter påverkas av 

individens psykiska mående överlag vilket även kan innefatta specifika händelser i individens 
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liv. Det är således svårt att urskilja vilka variabler som har inverkan och framför allt vilka 

som har större eller mindre effekt.  

 

Gällande den deskriptiva delen av resultaten är de något högre nivåerna av school burnout 

inte stora nog för att kunna göra betydande slutsatser. Emellertid går det att diskutera 

resultatens uppkomst. De kan delvis förklaras genom tidigare forskning som visat att elever i 

vissa situationer eller med viss problematik ligger till risk för högre school burnout. Högre 

grad av school burnout kopplats till lägre medelbetyg, lägre kognitiva funktionsnivåer (som 

till exempel sämre uppmärksamhetsförmåga och problemlösning) och även lägre 

kardiovaskulära funktioner (Cooper, 2017). Det betyder att elever kan uppleva högre school 

burnot på grund av utmattning vilket också enligt teorin bör indikera mer upplevda 

inlärningssvårigheter.  

 

Samtidigt har en avhandling av Rosander (2013) visat att elever med högre nivåer av 

samvetsgrannhet och neuroticism får högre betyg. Högre betyg och mer oro och ångest går 

emot vad som Cooper (2017) presenterar om school burnout. Samtidigt menar Samela-Aro et 

al (2008) att elever som valt studieförberedande utbildningar upplever mer utmattning än 

elever som valt en yrkesinriktad utbildning. Detta betyder att det även kan finnas 

högpresterande elever som har högre nivåer av neuroticism, vilket innebär mer ångest och 

oro. De upplever inte nödvändigtvis utmattning, snarare kan kav från skolan spela en större 

roll. Både elever med utmattning och högpresterande elever kan alltså uppleva school 

burnout. Dessa två grupper utgörs då antingen av elever som är skoltrötta, har lägre 

medelbetyg och lägre kognitiva funktionsnivåer. Eller så är det elever som är högpresterande 

och har högre nivåer är oro och ångest på grund av höga krav och höga prestationsmål.  

 

Den aktuella studiens urval kan på så vis utgöras av elever som är mer skoltrötta eller elever 

som är högpresterande. Båda kan ge högre nivåer av school burnout. Studiens urval visade på 

ett genomsnittligt betyg på C-nivå vilket är ett någorlunda högt betygssteg. Sammanslaget 

med att samma elevgrupp också innehåller elever som enbart läser vid studieförberedande 

program, samt har själva valt att läsa en teoretisk kurs är det inte omöjligt att betrakta urvalet 

som bestående av en stor del av högpresterande elever. Samtidigt går det inte att utesluta att 

det även kan finnas elever som upplever school burnout på grund av utmattning.  
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6.2 Upplevda inlärningssvårigheter och kunskapsämnet psykologi 
Resultaten kan också bero på faktorer bundna till psykologiämnet. En viktig faktor som kan 

ha påverkat den aktuella studiens resultat är att kunskapsämnet psykologi för de klasser som 

undersökts var ett valbart ämne. Det betyder alltså att eleverna som valt att läsa psykologi har 

valt ett teoretiskt ämne framför andra tillvalsämnen som till exempel musik eller bild. Det 

kan vara så att elever som upplever mer inlärningssvårigheter ingår inte i detta urval eftersom 

att kursen i sig är teoretisk.  

 

En annan möjlig orsak kan vara att eleverna helt enkelt inte upplever inlärningssvårigheter på 

det sättet som de mäts ut i studien. Den aktuella studien har använt en enkät som tidigare tagit 

mått på upplevda inlärningssvårigheter inom ämnet matematik och ett språkämne. Det kan 

vara så att elever inte upplever inlärningssvårigheter inom samma områden som dessa ämnen. 

Detta skulle till exempel kunna bero på elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter som 

berörs av psykologiämnet men inte av ämnen som till exempel matematik. Enligt Cardós och 

Compagnucci (2007) kommer elever som läser psykologi redan med en hel del kunskaper 

inom ämnet som inte är teorietiska utan kommer från egna erfarenheter. Det kan finnas 

möjligheter att elever inte upplever inlärningssvårigheter inom de områden som mäts 

eftersom att ämnet berör fenomen de redan är bekanta med.  

 

6.3 Sammanfattande slutsatser  
Studiens resultat kan inte stöjda att upplevda inlärningssvårigheter specifikt inom ämnet 

psykologi har samband med ökade nivåer av upplevda inlärningssvårigheter. Eftersom att 

resultaten visar att högre upplevd school burnout korrelerar med lägre upplevda 

inlärningssvårigheter betyder det att de elever som känner mest krav och stress är de som 

upplever minst besvär i undervisningen.  

 

Detta kan bero på ett flertal faktorer. Urvalet består av elever som valt ett teoretiskt program, 

vilket innebär att elever med upplevda inlärningssvårigheter eventuellt inte ingår i urvalet.  

Urvalet kan även bestå av högpresterande elever vilka enligt Roslander (2013) visat högre 

nivåer av oro och ångest. Det finns misstankar om problem med träffsäkerheten av vad 

enkätdelen för upplevda inlärningssvårigheter faktiskt har tagit mått på. Samtidigt finns det 
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med största sannolikhet andra krav i skolmiljön som bidrar till ökad school burnout. Eftersom 

elevers välbefinnande i skolmiljö finns på ett generellt och på ett subjektiv plan (Tuominen-

Soini et al, 2008) kan både direkta och medierande variabler påverka. Resultaten kan 

dessutom bero på faktorer bundna till psykologiämnet. Det kan vara så att elever inte 

upplever inlärningssvårigheter eftersom att ämnet berör fenomen de redan är bekanta med.  

 

6.4 Metoddiskussion 
Metoden jämför tidigare teorier och använder därför liknande forskningsmetod. Metodvalet 

är en konceptuell replikering där den aktuella studien undersöker samma fenomen som 

tidigare studier men med ett nytt koncept som involverar psykologi som kunskapsämne. 

Tillvägagångssätt för den aktuella studien har presenterats och förklarats i syfte att förstärka 

replikerbarheten.  

 

Ett problem som metoden medför är att den aktuella studiens storlek verkar varit ett problem 

i förhållande till de resultat som önskas uppnås. I den långt mer omfattande undersökningen 

som använts för jämförande (Korhonen, 2016) mäts akademiskt välbefinnande genom school 

burnout och upplevda inlärningssvårigheter, dessutom användes academic self-concept, 

läsförståelse, ordförståelse, stavning samt matematiska inlärningssvårigheter. Korhonens 

studie har på så vis inkluderat betydligt fler variabler. Academic self-concept valdes bort för 

denna studie eftersom att det undersöker elevens självuppfattning som inte är domänspecifikt 

(ibid). Resterade tester är specifika för ämnena finska och engelska. Inlärningssvårigheter 

kommer så klart att påverka studier och akademiskt välbefinnande överlag, även i 

psykologiämnet. Emellertid valdes enbart upplevda inlärningssvårigheter som ett mått för 

eventuella inlärningssvårigheter när det kommer till psykologiämnet. Den aktuella studien 

kan på så vis vara för liten för det område den önskar undersöka.  

 

Trots detta var undersökningsdesignen i enighet med riktlinjer för konceptuell replikering 

med en korrelationsdesign. Det fanns goda argument för att tidigare forskning av Korhonen 

(2016) skulle ge liknande resultat även i denna studie. Detta skulle öka kunskaper om 

förhållandet mellan kunskapsämnets psykologi och akademiskt välbefinnande mellan elever. 

Trots att studien inte nådde dessa mål bidrog den med kunskap om school burnout i det 

undersökta urvalet. En optimal nivå av uppmätt school burnout bör vara väldigt låg, dock inte 

nödvändigtvis den lägsta möjlig eftersom att viss stress och krav kan vara positiv i vissa 
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situationer. Däremot påvisar denna studie högre nivåer av school burnout än tidigare studier 

vilket visar att arbetet med skolrelaterad stress är aktuellt. Förutom detta gav studien även 

insikt i träffsäkerheten när det kommer till att mäta upplevda inlärningssvårigheter i ämnet 

psykologi.  

 

Allt detta är bidragande kunskap som kan användas till lärares praktiska arbete. Trots att 

denna studie inte kunde visa på ett positivt samband mellan school burnout och upplevda 

inlärningssvårigheter presenteras och sammanställs tidigare forskning som ger lärare en 

översikt av forskningsläget gällande akademiskt välbefinnande.  

  

6.4.1 Validitet  

Eftersom att mer upplevda inlärningssvårigheter korrelerar med mindre school burnout går 

det att misstänka validitetsproblem gällande frågorna 6-14 i enkäten, det vill säga upplevda 

inlärningssvårigheter. Dessa frågor avser att mäta upplevda inlärningssvårigheter specifika 

för psykologiämnet, däremot är de tagna från Korhonens (2016) mätningar i ämnena finska 

och engelska. Det kan därför finnas ämnesspecifika svårigheter som missats. I enkäten är det 

endast två frågor som baserats på problemformuleringar speciellt gällande psykologiämnet. 

Enkäten avser alltså att mäta upplevda inlärningssvårigheter i psykologi, men kan tagit mått 

på faktorer viktiga för andra ämnen. Respondenterna har gett högst frekvens mellan 

svarsalternativen 1 och 2 i enkätdelen för upplevda inlärningssvårigheter. Detta betyder att de 

flesta ligger mellan ”inga besvär” och ”få besvär”. Det kan vara så att respondenterna helt 

enkelt inte upplever problem inom ämnet psykologi inom samma områden som finska eller 

matematik.  

 

Ett annat problem gällande den interna validiteten kan vara att upplevda inlärningssvårigheter 

som koncept inte är ett passande verktyg för denna studie i syfte att undersöka elevers self-

efficacy. Enligt Renick & Harter (1989) har elever med inlärningssvårigheter sämre 

självuppfattning om sig själva än ”normalt” presterande elever. De menar att elever med 

inlärningssvårigheter skapar sin självbild genom social komparasion. Elever med upplevda 

inlärningssvårigheter borde därför falla utanför ramen för vad de själva uppfattar som normal 

prestation. I denna studie var kurserna valbara vilket kan ha lett till relativt homogena 

grupper sett till elevernas förmågor. Detta kan i sin tur kan ge orsaker till varför många elever 

svarade att de inte uppleva några besvär. Skulle eleven befinna sig i en ännu mer 
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högpresterande grupp skulle det kunna påverka svarsresultatet. Det går därför att argumentera 

för att märtningarna för upplevda inlärningssvårigheter tar mått på elevens uppfattning av sig 

själv i förhållande till en sociala kontext och att den social kontexten för detta urval är för 

homogen för att påvisa upplevda inlärningssvårigheter. 

 

6.4.2 Reliabilitet  

Studiens reliabilitet stärks av School Burnout Inventory (SBI) vilket är en standardiserad 

enkät som har använts i ett flertal studier (Salmela-Aro, et al, 2017; Korhonen, 2016; 

Korhonen, et al, 2014; Salmela-Aro & Upadyaya, 2014; Salmela-Aro & Tynkkynen, 2012. 

Salmela-Aro, et al, 2008; Tuominen-Soini, et al, 2008). Även enkätdelen för upplevda 

inlärningssvårigheter baseras på en standardiserad enkät som använts i tidigare studier 

(Korhonen, 2016; Hakkarainen, Savolainen, & Holopainen, 2012; Korhonen, 2016; 

Korhonen, et al, 2014). Studiens reliabilitet är således stark och har stöd från tidigare 

forskning. Vidare visade även statistiska analyser för indexets interna konsistensreliabilitet på 

goda nivåer. Det går alltså att argumentera för att den aktuella studien har god tillförlitlighet i 

dessa avseenden.  

 

6.5 Framtida forskning 
För framtida forskning går det med fördel att undersöka fler variabler för att utforska school 

burout och upplevda inlärningssvårigheter bland elever som läser psykologi på gymnasiet. 

Liknande Korhonens (2016) studie kan inlärningssvårigheter undersökas genom fler tester för 

att säkra framtida studiers validitet.  

 

Området för akademiskt välbefinnande är fortsättande viktigt att undersöka, speciellt i 

Sverige. Eftersom att tidigare studier har visat att inlärningssvårigheter inom matematik, 

läsning och skrivning kan relateras till högre school burnout (Korhonen, 2016; Korhonen et 

al, 2014) borde det också finnas andra områden som ställer krav på elever vilket kan påverka 

deras akademiska välbefinnande. Då elevers välbefinnande hänger ihop med motivation, 

studierelaterade mål i förhållande till resultat (Eccles och Roeser, 2009) och eftersom att 

välbefinnande kan främjas genom att tillmötesgå utvecklingsmässiga faktorer (Tuominen-

Soini, et al, 2008) går det inte att frånse att detta berör ämnesdidaktiska och ämnesspecifika 

frågor. För att studera kunskapsämnens roll för elevernas akademiska välbefinnande behövs 
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fler studier om akademiskt välbefinnande, school burnout och inlärningssvårigheter eller 

upplevda inlärningssvårigheter och förhållandet till specifika kunskapsämnen.   

 

6.5.1 Studiens bidrag till lärares praktiska arbete 

Till lärare och personal verksamma inom skolans verksamhet kan denna studie bidra med 

kunskap om elevers välmåendes komplexitet och den inverkan det kan ha på elevers studier. 

Specifikt till lärare verksamma inom ämnet psykologi har frågeställningar skapats om ämnets 

roll i den ökning av skolreleterad stress som finns i Sverige. Nivåanpassning av de krav som 

ställs på eleverna på kognitiva så väl som sociala och emotionella plan är viktiga för 

elevernas välmående och där med deras inlärning. Denna studie bidrar med kunskap om 

vikten av detta.  

 

Genom undervisning som är anpassad till elevens psykologiska utveckling vill denna studie 

lyfta betydelsen av att skapa undervisning som tillmötesgår eleven på alla plan i deras 

utveckling. På det sociala plan kan detta till exempel gälla undervisningsituationer som inte 

lämnar eleverna att dela in sig i grupper själva om de inte har de resurser som krävs för att 

kunna hantera dessa sociala situationer utan negativa följder för individer inom gruppen. På 

emotionella plan kan detta till exempel gälla stöd till eveler i hantering av känslor och stress. 

Enligt Suldo, Shaunessy och Hardesty (2008) är hantering av stress och reglering av känslor 

ett utvecklingsmässigt problemområde för tonåringar. Här finns behov från elevers sida att 

läraren i alla fall har en medvetenhet om detta. Slutligen på kognitiva plan kan lärare ge stöd 

till elever genom anpassning av kognitiva krav. Till exempel skriver Pennlert (2013) att 

undervisningen rent kunskapsmässigt behöver anpassas till elevernas förkunskaper.  

 

Ämnet psykologi medför problemområden speciella på grund av ämnets karaktär. Därför blir 

anpassning för alla plan i utbildningen speciellt viktiga. Med detta som bakgrund önskar 

studien att bidra med några aspekter för att öka kunskap om akademiskt välbefinnande, 

school burnout och upplevda inlärningssvårigheter bland gymnasieelever som läser ämnet 

psykologi. 
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Biliaga 1: Deltagandes godkännande 
 

En undersökning av gymnasieelevers  
akademiska välbefinnande 

 
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  gymnasieelevers	  akademiska	  välbefinnande.	  
Akademiskt	  välbefinnande	  handlar	  om	  hur	  en	  utbildning	  påverkar	  hur	  elever	  mår.	  Här	  
undersöks	  utbildningens	  påverkan	  på	  stress,	  självförtroende	  och	  tron	  på	  den	  egna	  
kompetensen.	  Studien	  berör	  alla	  skolämnen	  men	  också	  specifikt	  ämnet	  Psykologi.	  	  
	  
Allt	  som	  du	  skriver	  i	  frågeformuläret	  är	  helt	  och	  hållet	  anonymt.	  Inga	  uppgifter	  kommer	  
att	  ges	  ut	  om	  namn,	  vilken	  stad,	  skola	  eller	  i	  vilka	  klasser	  som	  undersökningen	  gjorts	  i.	  
Du	  kan	  också	  avbryta	  eller	  ta	  tillbaka	  din	  medverkan	  när	  som	  helst.	  	  
	  
Personer	  under	  18	  år	  men	  över	  15	  år	  kan	  själv	  ge	  samtycke	  (Lagen	  om	  etikprövning	  
2003:460).	  Därför	  frågar	  jag	  efter	  ditt	  godkännande	  att	  medverka.	  
	  
Formuläret	  har	  15	  frågor	  och	  tar	  ca	  5-‐10	  min	  att	  fylla	  i.	  	  
	  
	  
Hälsningar,	  	  
 
Linda Terneborg      Handeledare: Michaela Noroos 
E-post: terneborg.linda@gmail.com   E-post: michaela.nyroos@umu.se 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Jag	  godkänner	  att	  vara	  med	  i	  studien.	  
	  
	  
	  
Ditt	  namn:	  ________________________________________________	  
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Bilaga 2: Frågeformulär Akademiskt välbefinnande 
 

Frågeformulär Akademiskt välbefinnande 
 
 

Dagens datum: 
    

  /    /    

 
1 
 

Jag identifierar mig som:  

      Kvinna	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Man	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Annat	  	  

2 
 

Mitt betyg i Psykologi 1:  

       A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  D	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  E	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  F	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
3-5 
 

Dessa påståenden gäller för din upplevelse av skolan generellt. Utgå ifrån dina egna 
upplevelser av att läsa på gymnasienivå. Kryssa i det alternativ som passar dig bäst.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   1	  Stämmer	  	  
helt	  

2	  
Stämmer	  	  

3.	  
Stämmer	  
delvis	  

4.	  	  
Stämmer	  
i	  låg	  grad	  

5.	  
Stämmer	  
inte	  

6	  
Stämmer	  
inte	  alls	  

3	  A)	   Jag	  känner	  mig	  överväldigad	  av	  
skolarbetet.	  
	  

	   	   	   	   	   	  

B)	   Jag	  sover	  dåligt	  på	  grund	  av	  det	  som	  har	  
med	  skola	  att	  göra.	  
	  

	   	   	   	   	   	  

C)	   Jag	  grubblar	  över	  saker	  som	  har	  med	  
skolarbetet	  att	  göra	  på	  min	  fritid.	  
	  

	   	   	   	   	   	  

4	  A)	   Jag	  känner	  en	  brist	  på	  motivation	  när	  det	  
kommer	  till	  skolarbetet	  och	  tänker	  ofta	  
på	  att	  ge	  upp.	  
	  

	   	   	   	   	   	  

B)	   Jag	  känner	  att	  jag	  tappar	  intresse	  för	  
mitt	  skolarbete.	  
	  

	   	   	   	   	   	  

C)	   Jag	  tror	  inte	  att	  mitt	  skolarbete	  har	  
någon	  mening	  och	  betydelse.	  	  
	  

	   	   	   	   	   	  

5	  A)	   När	  det	  kommer	  till	  att	  klara	  av	  
skolarbetet	  känner	  jag	  mig	  oftast	  
otillräcklig.	  	  
	  

	   	   	   	   	   	  

B)	   Jag	  känner	  att	  jag	  har	  mindre	  och	  mindre	  
att	  ge	  när	  det	  kommer	  till	  skoluppgifter.	  	  
	  

	   	   	   	   	   	  

C)	   Jag	  brukade	  ha	  högre	  förväntningar	  på	  
vad	  jag	  själv	  kan	  klara	  av	  i	  mitt	  
skolarbete	  än	  vad	  jag	  har	  nu.	  
	  

	   	   	   	   	   	  

Vänd sida  
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6-7 
 

Utgå ifrån dina upplevelser av att läsa psykologi på gymnasienivå. Kryssa i det alternativ 
som passar dig bäst. 
 

 
	   1	  

Inga	  
besvär	  

2.	  
Få	  

besvär	  

3.	  
Ibland	  

4.	  
Varken	  
eller	  

5.	  
Ganska	  
ofta	  

6.	  
Ofta	  

7.	  
Mycket	  
besvär	  

6.	  	  
	  
Hur	  mycket	  besvär	  har	  du	  med	  att	  anteckna	  på	  
psykologilektionerna?	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  

7.	  	  
	  

Hur	  mycket	  besvär	  har	  du	  med	  att	  självständigt	  
göra	  skriftliga	  uppgifter	  inom	  ämnet	  psykologi?	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  8.	  	  
	  

Hur	  mycket	  besvär	  har	  du	  med	  att	  förstå	  
instruktioner	  som	  läraren	  ger	  på	  
psykologilektionerna?	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  

9.	  	   Hur	  mycket	  besvär	  har	  du	  att	  förstå	  det	  som	  står	  
skrivet	  på	  tavlan?	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  

10.	  	  
	  

Hur	  mycket	  besvär	  har	  du	  att	  göra	  prov	  i	  
psykologi	  inom	  utsatt	  tid?	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  

11.	  	  
	  

Hur	  mycket	  besvär	  har	  du	  med	  att	  förbereda	  dig	  
för	  psykologiprov?	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  

12.	  	  

Hur	  mycket	  besvär	  har	  du	  med	  att	  förstå	  om	  du	  
måste	  läsa	  eller	  höra	  något	  på	  engelska	  under	  
psykologilektioner?	  T.ex.	  filmer	  på	  engelska	  	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  

13.	  
	  
	  

Hur	  mycket	  besvär	  har	  du	  med	  att	  förstå	  nya	  
psykologiska	  termer,	  ord	  och	  begrepp	  betyder?	  	  	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  

14.	  
	  

	  

Hur	  mycket	  besvär	  har	  du	  med	  att	  förstå	  hur	  det	  
du	  lär	  dig	  på	  psykologilektionerna	  kan	  kopplas	  till	  
verkligheten?	  T	  ex	  hur	  du	  kan	  använda	  
psykologiska	  teorier	  för	  att	  förstå	  dina	  egna	  eller	  
vänners	  känslor	  och	  sätt	  att	  tänka.	  	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  
	  
	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  

 
 
 

 


