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Ett positivt perspektiv på ungdomsutveckling: 

Betydelsen av socialt stöd och välbefinnande för  

gymnasieelevers skolinsats 

Mattias Haglund och Teodor Johansson Massaro 

 

Positiv psykologi har influerat studier om att leva det bra livet. Forskning om 

karaktärsstyrkor för att öka välbefinnande har tillsammans med betoningen 

på social kontext bidragit till insatser för att främja ungdomars utveckling. En 

viktig faktor i ungdomars utveckling har visats vara deras insatser i skolan. 

Insatsen i skolan på gymnasienivå kan ha ett stort inflytande på 

introduktionen till vuxenlivet. Studien undersökte vilka relationer som finns 

mellan ungdomars sociala stöd, välbefinnande och självskattade skolinsats. 

Detta skedde utifrån tre hypoteser och en frågeställning. I studien deltog 212 

gymnasieelever genom att svara på en enkät som bestod av EPOCH Measure 

of Adolescent Well-Being, Multidimensional Scale of Percieved Social 

Support samt frågor för självskattad skolinsats. Materialet undersöktes med 

korrelationer, t-tester och två regressionsanalyser. Slutsatsen var att 

gymnasieelevers kön, välbefinnande och sociala stöd till olika grad har 

betydelse för den självskattade skolinsatsen. Ihärdighet visade sig vara den 

starkaste prediktoren för hur ungdomar skattar sina skolinsatser. 

Keywords: well-being, social support, positive youth development, character 

strengths, academic performance 

Inledning 

Positiv psykologi är en relativt ny vetenskap som sedan sitt framträdande har växt och etablerat 

flera olika teorier gällande människors välbefinnande (Lambert, Passmore & Holder, 2015). 

Positiv psykologi är ett paraplybegrepp för olika faktorer i människors liv som gör livet värt att 

leva (Seligman & Csikzentmihalyi, 2000). Den psykologiska disciplinen har tidigare exklusivt 

fokuserat på att studera patologi och skapat en modell av människan med avsaknad av dessa 

positiva faktorer. Positiv psykologi ger en insikt i vad det innebär att leva ett bra liv, att främja 

välbefinnande och förhindra ohälsa (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Seligman (2002) 

argumenterar för att psykologin som helhet har misslyckats med att klargöra för vilka faktorer 

som verkligen behövs för att leva med hälsa men också för att förbättra den. Det kan vara olika 

personlighetsstyrkor som vi använder för att ta oss an de problem eller utmaningar som stöts på 

i vardagen. Positiv psykologi och styrke-baserad forskning har applicerats på många olika 

områden i samhället, exempelvis folkhälsovetenskap och ungdomsutveckling (Kobau et al., 

2010; Larson, 2000). Det används även inom olika behandlingssammanhang som 

livscoachning, terapier och konsultation (Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005). Positiv 

psykologi har en viktig del i alla människors utveckling och har framförallt fått mer och mer 

utrymme inom skolan, positiv ungdomsutveckling för att främja och stärka ungdomars styrkor 

under utvecklingsåren. 
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Ungdomsutveckling 

 
Inställningen till barn och ungdomar har förändrats genom åren. Precis som tidigare nämnt har 

psykologin varit flitig med att utveckla teorier och modeller för psykopatologi men teorier för 

hur människor ska växa och frodas har varit bristande. Studier har gjorts på ungdomars negativa 

vanor men det finns en avsaknad av studier om vad som får ungdomar att växa och motiveras 

(Larson, 2000). Till en början av 2000-talet har utvecklingspsykologi hos ungdomar präglats 

av en syn på tonåren som krisfyllda och kaosartade. Med tiden har preventionsprogram gått 

från att undersöka utsatta grupper till att titta mer på möjligheten att stärka individer, förbättra 

bostadsområden och större samhällsgrupper (Lerner & Steinberg, 2009; Larson, 2000). Ett nytt 

perspektiv som ser ungdomar som resurser redo att utvecklas snarare än en samling problem 

som måste lösas har gett upphov till en mer positiv inriktning på ungdomars utveckling [positive 

youth development]. Det har blivit fokus på att undersöka vilka styrkor som får ungdomar att 

växa och dessa styrkor kan vidare främjas (Lerner, Almerigi, Theokas & Lerner, 2005). Ett 

antal insatser har utvärderats och visat att karaktärsstyrkor kan läras ut och framgångsrikt 

implementeras i läroplanen för att öka engagemang, hopp, glädje och akademiska insatser 

(Duckworth & Seligman, 2005; Seligman, Ernst, Gilham, Reivich & Linkins, 2009).  
År 2002 inledde organisationen 4-H olika interventioner i U.S.A för att främja positiv 

utveckling och gick ut på att i större utsträckning än tidigare få ungdomar att bli en del av en 

större kontext. Studier gjordes på ungdomars medvetna självreglering och hur det påverkar 

ungdomars omgivning. Studien visade att ungdomar som deltagit i interventionerna blivit mer 

måldriva i sina ageranden vilket skall ge stöd åt att ungdomar är en produkt av den kontext eller 

det samhälle de befinner sig i (Gestsdottir & Lerner, 2007). Självreglering och initiativtagande 

är viktiga styrkor i den kanske vanligaste kontexten för ungdomar, skolan. Ungdomar som 

utvecklas väl i en skolmiljö har visat på positiva samband med personlig framgång senare i 

livet. En undersökning av Socialstyrelsen (2010) visade att ungdomar i årskurs nio med låga 

betyg löper åtta till tio gånger större risk än andra ungdomar att utveckla psykosociala problem 

efter avslutad skolgång. Betyget ses ofta som det mått på hur väl en ungdom har anpassat sig 

till skolmiljön och ses som en viktig faktor för både den mentala hälsan och den framtida 

möjligheten att skaffa sig ett önskvärt jobb (Gustafsson et al., 2010)  

I Sverige används en norm respektive målrelaterat betygsystem som syftar till att göra 

objektiva bedömningar av elevers kunskaper men även för att jämföra dessa mot en nationell 

standard. Det är därför viktigt för ungdomar i Sverige att på ett bra sätt anpassa sig till skolan 

och utvecklas i skolmiljön. Det finns blandade meningar om huruvida betygen verkligen speglar 

ungdomars skolkunskaper samtidigt som dessa mått inte passar alla ungdomar likvärdigt. Olika 

förutsättningar som etnicitet, klass och funktionsnedsättningar kan spela en viktig roll för 

ungdomens skolutveckling (Lundahl, Hultén, Klapp & Mickwitz, 2015). Det har även 

rapporterats att kön kan vara en faktor då kvinnor generellt går ut gymnasiet med ett högre 

slutbetyg än männen. Slutbetygen är dessutom högre hos kvinnor (Richardsson, 2004). Stöd 

från familj och vänner är en del av ungdomars sociala kontext och har visats ha en direkt 

påverkan på ungdomars utveckling (Helsen, Vollebergh, Meeus, 2000).  

 

 

Socialt stöd och ungdomars skolinsatser 
 

Sedan mitten av 70-talet har intresset ökat för att studera socialt stöd och dess egenskaper 

(Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988). Vissa svårigheter finns i hur socialt stöd bäst skall 

definieras. Shumaker och Brownwell (1984) argumenterar att socialt stöd ska ses som ett utbyte 
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av resurser mellan minst två parter i syfte att stärka någon av individernas välbefinnande, medan 

Cohen och Syme (1985) definierar det som resurser som ges av andra vilka både kan ha en 

positiv och negativ påverkan på den mottagande individen. Socialt stöd utgör en central roll i 

stressforsknings teorier, där en tolkning är hypotesen att socialt stöd har en buffrande effekt 

[buffering hypothesis] (Cohen & Ashby-Wills, 1985). Resultatet visade att den buffrande 

effekten handlar om att socialt stöd verkar som en skyddsfaktor mot patologiska symptom av 

stress. I denna bemärkelse har socialt stöd en avgörande roll för individers välbefinnande under 

stressfulla perioder. Det har även påvisats samband mellan socialt stöd och dödlighet där 

individer med lågt socialt stöd har visats ha högre dödlighet från ett antal riskfaktorer som 

rökning, övervikt och låg social status (Cohen & Ashby-Wills, 1985). Personer med högt socialt 

stöd uppvisat motsatsen och uppvisade samtidigt ett starkare välbefinnande. Utifrån den 

positiva psykologin handlar socialt stöd snarare om en källa för ökat välbefinnande än en buffert 

mot ohälsa. 

I boken Flourishing skrev Seligman (2011, s.20) att “Other people are the best antidote to 

the downs of life and the single most reliable up”. Seligman (2011) menar att socialt stöd och 

positiva relationer har en inverkan på människors välbefinnande. Socialt stöd som relationer 

eller samhörighet innebär att känna sig uppskattad, älskad och stöttad av människor i sin 

omgivning (Kern, Benson, Steinberg & Steinberg, 2016). Positiva relationer kan därför vara en 

resurs för personlig utveckling och är direkt kopplat till positiv ungdomsutveckling. 

Det finns en hel del betydande forskning kring det sociala stödets påverkan hos ungdomar. 

Tidigare studier är eniga om att socialt stöd från föräldrar avtar under ungdomsåren i takt med 

att socialt stöd från vänner ökar (Helsen, Vollebergh & Meeus, 2000; Ryan, Stiller & Lynch, 

1994; Song, Bong, Lee & Kim, 2014). Relationen till föräldrar finns kvar men vännerna tar en 

större plats och blir i många fall en större resurs än föräldrarna. Mönstret finns mellan båda 

könen men kvinnor rapporterar starkare föräldrastöd än män (Helsen, Volleberg & Meeus, 

2000). Evolutionära perspektiv på ungdomars omstrukturering av det sociala nätverket bygger 

på fysiska och kognitiva framsteg i syfte att hitta andra nära relationer utöver sin familj 

(Steinberg, 1989). Kvaliteten i det sociala stödet från föräldrar och vänner har visat sig 

annorlunda.  Stöd från föräldrar påverkar i större utsträckning ungdomars prestationer i skolan 

och karriärsval än stöd från vänner, som i sin tur har en större roll i ungdomars 

identitetsutveckling och positivt beteende (Collins & Steinberg, 2007; Song, Bong, Lee & Kim, 

2014; Wentzel, Russell & Baker, 2009). 

Ungdomars sociala kontext eller uppfattning av stöd från föräldrar och vänner har visat sig 

ha betydande påverkan på ungdomars välbefinnande. Liknande buffering effekt av socialt stöd 

har ungdomars stöd från vänner visat sig ha en stress- och ångestdämpande effekt (Song, Bong, 

Lee & Kim, 2014). Studier på Koreanska ungdomar har visat att de som upplever sig ha ett 

starkt socialt stöd från vänner uppvisade lägre grader av stress än de ungdomar som inte hade 

detta stöd (Song, Bong, Lee & Kim, 2014). På liknande sätt har stöd från föräldrar visat sig 

minska emotionella problem hos ungdomar (Helsen, Vollebergh & Meeus, 2000). Föräldrastöd 

kan därför förstås som ett skydd eller en “buffert” mot känslomässig obalans hos ungdomar. 

Föräldrars stöd har även förståtts som det viktigaste för att skapa en trygg anknytningsgrund 

för ungdomar. Ungdomar med goda relationer till sina föräldrar har även bättre relationer till 

sina vänner. Ungdomar från otrygga familjeförhållanden tenderar att få fler negativa 

konsekvenser av ett utbrett socialt stöd hos vänner, än ungdomar med trygga 

familjeförhållanden (Helsen, Vollebergh & Meeus, 2000).  

Även om socialt stöd från föräldrar och vänner visat sig öka välbefinnande och studieinsatser 

hos ungdomar är det likt Cohen och Symes (1985) inte alltid helt oproblematiskt. Det är viktigt 

att inte bara titta på närvaron av socialt stöd utan även de kvalitativa delarna inom stödet. En 

ungdom med mycket socialt stöd behöver inte alltid utvecklas positivt av detta. Murray-Harvey 

och Slee (2007) menar även att socialt stöd inte per definition behöver vara något gott. Ett 
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stressfullt stöd där föräldrar eller kompisar snarare pressar än uppmuntrar leder ofta till sämre 

insatser i till exempel skolan. 

Socialt stöd utanför familjen och kompiskretsen hämtar ungdomar från lärare, fritidspersonal 

och mentorer. Ryan, Stiller och Lynch, (1994) studie påvisar vikten av lärares roll för 

ungdomar. Stödet från lärare har visat sig bidra till trygghet, kontroll, självständighet och 

engagemang för elever. De elever som trivs bäst i skolmiljö tenderar att ta till sig den här formen 

av stöd i större utsträckning än andra elever. En studie bland fosterbarn som lyckats väl med 

sin skolgång visar att en stark majoritet rapporterat utomstående vuxenstöd som en av de 

främsta framgångsfaktorerna i deras liv (Hass & Graydon, 2009). Stödet kunde vara i form utav 

lärare, terapeuter, mentorer eller tränare. Ungdomars motståndskraft till olika påfrestningar i 

livet visar konsekvent socialt stöd som en skyddande faktor.  

 

 

Välbefinnande och ungdomars skolinsatser 

 
Sedan mitten på 1900-talet har studier i definitionen av välbefinnande varit motstridiga 

(Lambert, Passmore & Holder, 2015). Ena lägret väljer ett hedanmonistiskt synsätt där 

mänskligt välbefinnande är lika med frånvaron av negativa affekter i kombination med närvaron 

av positiva. Den rivaliserade synen tar ett eudanmonistiskt ställningstagande och ser 

välbefinnande som likställt med mänsklig utveckling. World Health Organisaiton definierar 

välbefinnande som synonym med mental hälsa: “Mental health is defined as a state of well-

being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal 

stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her 

or his community” (WHO, 2016). Den här definitionen väljer att se välmående ur fler perspektiv, 

välbefinnande som i att må bra men även att utvecklas till en fullgod medborgare, ett 

multidimensionellt synsätt. Genom åren har fler teorier valt ett multi-dimensionellt synsätt, med 

fokus på att operationalisera istället för definiera, på hur välbefinnande bäst skall mätas (Dodge, 

Daly, Huyton & Sanders, 2012).  

I början av 2000-talet inleddes studier om mänskliga styrkor. Studierna hade som mål att 

utveckla ett register för mänskliga styrkor som skulle ta i åtanke kulturella skillnader (Peterson 

& Seligman, 2004). Utifrån dessa studier utvecklade Seligman och Peterson (2004) en styrke-

definition av välbefinnande där varje komponent bidrar till definitionen av välbefinnande 

samtidigt som den i sig själv är en unik styrka. Samtliga av dessa universella styrkor verkar i 

samband med mått som livskvalitet (Park, Peterson & Seligman, 2004). Även denna är en multi-

dimensionell definition på välbefinnande där och ena sidan människors omedelbara känslor tas 

till hänsyn och andra sidan utvecklingsfrämjande styrkor som förmåga till måluppfyllelse. Vad 

som främjar välbefinnande har även undersökts på ungdomar (Kern, Benson, Steinberg & 

Steinberg, 2016). Precis som för andra människor uppnår ungdomar välbefinnande när de kan 

känna ett engagemang [engagement] vid sina uppgifter, optimism [optimism] över sin framtid 

eller glädje [happiness] över livet. 

En fjärde styrka som betonas som essentiell är ungdomars ihärdighet [perseverance] (Kern, 

Benson, Steinberg & Steinberg, 2016). En stor del av gymnasieelevers tillvaro kretsar kring en 

ständig vardag i att avsluta uppgifter för att få betyg, ofta uppgifter som inte är självvalda och 

därmed möjlig bristande entusiasm kring ämnet. Studier om kurage [grit] betonar vikten att 

inneha förmågan att ihärdigt arbeta mot långsiktiga mål för att uppnå högt betyg (Duckworth 

& Peterson, 2007; Park & Peterson, 2009).  Som tidigare nämnt kan relevansen av betyg i 

relation till välbefinnande vara av stor vikt, speciellt i gymnasieåldern (Gustafsson et. al., 2010). 

Den femte styrkan som till sist nämns är samhörighet [connectedness], att känna tillräcklig 

stöd från omgivningen samt ge stöd till andra. Att vara älskad av andra och samtidigt beröra 

andra har nämnts tidigare i texten men är även något som Cacioppo (2002) betonar i sina studier 
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om ensamhet. Cacioppo (2002) menar att strävan mot positiva relationer genom livet är den 

absoluta hörnstenen i strävan mot välbefinnande.     

Styrkorna inom välbefinnande och dess inverkan på ungdomars skolgång har kommit att 

påverka utvecklingen av skolan. Seligman, Ernst, Gillham, Reivich och Linkens (2009) menar 

att skolan ofta förknippas med prestationer och framgång. Den positiva psykologin och 

forskningen om individers styrkor föreslår positiv utbildning som en skolform som syftar till 

att få elever att snarare känna lycka och tillfredsställelse över resultat de åstadkommer snarare 

än stress över kraven att prestera så högt som möjligt (Seligman et al., 2009). Implementering 

av välbefinnande och styrkor i skolan skall göra skolan mer anpassad för att se varje individs 

styrkor och prestationer utifrån den egna målsättningen. Samtidigt finns värdet i kombination 

av objektiva mått på bedrifter och subjektiva upplevelser av framsteg som användas 

tillsammans och reflektera en process att jobba mot mål (Kern, Waters, Adler & White, 2014) 
Slutligen har studier som visar på skillnader mellan könen i välbefinnande visat på olika 

resultat. En övergripande studie innefattande 95 länder visade att kvinnor var lyckligare än män 

i 50 länder och män lyckligare än kvinnor i 45 av länderna. Trots att skillnaderna var marginella 

drogs slutsatsen att kvinnor generellt är lyckligare än män (Meisenberg & Woodleys, 2015). 

Med lycka som en viktig del av människors välbefinnande visar detta på att det finns vissa 

skillnader mellan könen gällande denna del. 
 

 

Syfte 

 
Studiens syfte är att undersöka relationen mellan ungdomars självskattade skolinsats, 

välbefinnande och sociala stöd. Att inte bara titta på ungdomars betyg utan även hur nöjda dem 

är med sin prestation motiveras genom Seligmans (2009) teorier om främjandet av positiv 

utveckling. Kunskapskrav och prestationer skall mätas men utrymme ska även ges åt 

ungdomars egen målbild och kunskapsmål. Ungdomsutveckling i Sverige grundar sig på 

elevhälsa och skolresultat där Skolverket (2016) rapporterar ett behov att studera hälsa och 

styrkor hos ungdomar på ett nyanserat sätt. Socialt stöd har en möjlig inverkan på både 

ungdomars mentala hälsa och prestationer i skolan. Välbefinnande och vad som främjar detta 

kan visa sig viktiga för en positiv ungdomsutveckling både inom och utanför skolan. Det finns 

en anledning att undersöka dessa samband för att ge möjlighet att bättre förstå elevers 

skolsituation. Resultatet kan ge ett bidrag till forskningen om välbefinnande och socialt stöd 

men även ge ökad kunskap till ungdomarna och de som arbetar inom skolväsendet.  

 

Utifrån tidigare forskning formulerades följande hypoteser och frågeställning. 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan ungdomars sociala stöd och deras självskattade 

skolinsats. 

H2: Det finns ett positivt samband mellan ungdomars välbefinnande och deras självskattade 

skolinsats. 

H3: Det finns ett positivt samband mellan ungdomars välbefinnande och sociala stöd 

 

Frågeställning: Till vilken utsträckning kan självskattad skolinsats förklaras av socialt stöd 

och välbefinnande, utöver det som förklaras av kön och ålder? 
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Metod 

 

 

Deltagare 

 

Deltagarna i föreliggande studie var 212 elever på gymnasienivå från tre olika gymnasieskolor 

i Mellansverige. Målet med urvalet var att få en jämn fördelning mellan män och kvinnor från 

olika utbildningsprogram. Totalt deltog 98 män och 111 kvinnor, tre uppgav annat. Deltagarna 

var mellan 17-20 år och medelåldern var 17.9 år med standardavvikelsen (0.7) år. Medelåldern 

för kvinnor var 17.9 år (SD = 0.7) och för män 17.8 år (SD = 0.6). Av deltagarna läste 83.5% 

samhällsvetenskapliga, 7.1% naturvetenskapliga och 9.4 % estetiska programmet. Deltagarna 

gick årskurs 2 och 3 på gymnasiet. Sammanlagt delades 217 enkäter ut varav 216 återgavs vilket 

gav ett nästintill obefintligt externt bortfall. Fyra enkäter fick tas bort då respondenten inte 

besvarat centrala frågor i enkäten. 

 

 

Material 
 

Socialt stöd mättes med hjälp av mätinstrumentet Multidimensional Scale of Percieved Social 

Support (MSPSS). MSPSS avser mäta individers upplevda sociala stöd utifrån tre kategorier: 

föräldrar, vänner och signifikanta andra (Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988). 

Respondentens självrapportering av påståenden som “Mina vänner ger mig det stöd jag 

behöver” besvaras på en femgradig skala från (1) instämmer inte alls till (5) instämmer helt. 

Mätinstrumentet består av 12 påståenden med 4 från varje kategori, resultat kan avläsas för 

varje kategori för sig men även som en enhet innefattande alla tre. Höga poäng visar högt socialt 

stöd. Kategorin signifikanta andra döptes om till vuxenstöd och ändrades för att mäta stödet 

från vuxna utöver familjen. Syftet med det var att göra översättningen lättare att förstå för 

målgruppen samt tydligare besvara upplevt vuxenstöd utanför familjen som författarna ansåg 

vara likvärdigt stödet från signifikanta andra för gymnasieeleverna. Ett exempel på en sådan 

fråga är “Det finns en vuxen utöver min familj som jag kan dela glädje och sorg med”. Den inre 

konsistensen för kategorierna var: Cronbach’s alfa .89 för familj, .87 för kompisar, .62 för andra 

vuxna och ett totalt reliabilitetsvärde på .61. Fråga 25 togs bort från kategorin andra vuxna och 

gav ett Chronbach’s alfa på .94 vilket resulterade i ett totalt alfavärde på marginellt .70.  

 

Välbefinnande mättes med mätinstrumentet EPOCH som är utformad från Seligmans (2012) 

PERMA modell inriktad för ungdomar. EPOCH står för Engagemang [Engagement], 

Ihärdighet [Perserverance], Optimism [Optimism], Samhörighet [Connectedness], Lycka 

[Happiness] och är ett instrument anpassat för att mäta välbefinnande hos ungdomar (Kern, 

Benzon, Steinberg & Steinberg, 2016). Instrumentet består av totalt 20 påståenden utifrån de 

fem kategorierna, totalt fem frågor i varje kategori. På samma sätt som tidigare fick 

respondenten uppskatta hur väl olika påståenden passar in på dem själva från (1) instämmer 

inte alls till (5) instämmer helt. Poängen läggs ihop från samtliga kategorier för att ge en så 

nyanserad bild som möjligt av välbefinnandet. Höga poäng står för högre välbefinnande. Fråga 

9 från kategorin ihärdighet skrevs om från “Jag sitter med mina skoluppgifter tills jag är klar 

med dem” till “Jag sitter med mina arbetsuppgifter till jag är klar med dem” för att korrelera 

mindre med just skolarbeten. Den inre konsistensen för kategorierna var: Cronbach’s alfa .726 

för Engagemang, .83 för Ihärdighet, .78 för Optimism, .76 för Samhörighet och .88 för Lycka. 

Det totala reliabilitetsvärdet var Cronbach’s alfa .78. Översättningar från engelska till svenska 

av skalorna MSPSS och EPOCH utfördes av studiens författare och två utomstående för att på 
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ett smidigt sätt kunna jämföra de olika översättningarna Därefter kunde en så representativ 

översättning av originalskalorna som möjligt göras.  

 

Självskattad skolinsats mättes med hjälp av tre egenformulerade frågor. I den första frågan 

ombads respondenten uppskatta vilket betyg som var mest representativt för hen under de 12 

senaste månaderna. Betygen A till F där A är högst poängsattes som samtliga frågor i enkäten 

1-5 då betygen C och D lades ihop till ett medelbetyg 3. Två påståenden användes för att mäta 

respondentens subjektiva bedömning av den akademiska prestationen. Det såg ut på följande 

sätt: “Jag är nöjd med min egen insats i skolan” och “Jag är nöjd med betygen jag fått i skolan” 

Respondenten svarar som tidigare genom skalan (1) instämmer inte alls, till (5) instämmer helt. 

Samtliga tre påståenden lades ihop för att mäta den självskattade skolinsatsen. Den inre 

konsistensen för instrumentet var Cronbach’s alfa .78. Motivationen till att använda en 

blandning av objektivt betyg och subjektiv bedömning av betyget och insatsen är för att få 

individens perspektiv på det egna betyget och insatsen. Författarna anser att detta mått på ett 

nyanserat sätt ska kunna applicera Seligmans (2009) teorier om lycka och tillfredsställelse i 

ungdomars skolprestationer. 

 

 

Procedur 

 

Författarna kontaktade rektorer från olika gymnasieskolor för att få kontakt med deltagare till 

studien. Kontakt ägde rum först via e-post för att följas upp med telefonsamtal där författarna 

delade med sig av information och syfte för studien. Totalt 6 rektorer kontaktades varav 3 visade 

intresse. Tid och plats för utdelning av enkäter planerades och genomfördes i anslutning till 

elevernas lektioner. Vid datainsamlingen fick eleverna ta del av information av såväl studiens 

syfte och innehåll som rådande forskningsetiska principer. Det klargjordes att deltagande var 

frivilligt och att anonymitet garanterades då enkäten inte innehöll något som kunde knyta 

deltagare till enkät för varken författarna eller utomstående. Utdelningen skedde i totalt nio 

klasser från de olika programmen med varierande antal respondenter från varje skola. Om 

intresse för studiens resultat fanns kunde deltagarna välja att riva av enkätens första sida där 

information om studien samt kontaktuppgifter till författarna uppgavs. Deltagarna fick ingen 

kompensation för sitt deltagande i studien. Enkätens längd anpassades efter målgruppen och 

bestod av totalt 37 frågor exklusive demografiska vilka besvarades på mellan 5 till 10 minuter. 

Enkäterna slumpades och kodades i dataprogram innan analys. Endast elever från årskurs 2 och 

3 tillfrågades då dessa uppfyllde både mätinstrumentets och de forskningsetiska kraven.  

 

 

Resultat 

 
Beträffande första hypotesen undersöktes det om ett positivt samband fanns mellan ungdomars 

sociala stöd och självskattade skolinsats. Här fanns en signifikant positiv korrelation, r(212) = 

.25, p < .001. Gällande den andra hypotesen undersöktes det om positivt samband fanns mellan 

ungdomars välbefinnande och självskattade skolinsats. Även här fanns en signifikant positiv 

korrelation, r(212) = .47, p < .001. Det tredje hypotesen undersökte om det finns något positivt 

samband mellan ungdomars sociala stöd och välbefinnande. Återigen visade det på en 

signifikant positiv korrelation, r(212) = .57, p < .001. Korrelationer med hjälp av Pearsons 

korrelationskoefficient gjordes mellan självskattad skolinsats och samtliga underkategorier i 

socialt stöd och välbefinnande. Detta gjordes utanför frågeställningen för att undersöka 

relationerna mellan de olika delarna i variablerna. Bortsett från relationen mellan engagemang 

och självskattad skolinsats (p = .146) fanns statistiskt signifikanta positiva korrelationer mellan 
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samtliga variabler. Samtliga korrelationer redovisas tillsammans med deskriptiv information i 

tabell 1.  

Flera oberoende t-test gjordes utanför frågeställningen för att titta på skillnader mellan könen 

gällande den beroende variabeln självskattad skolinsats och de oberoende variablerna 

välbefinnande och socialt stöd. Det visade att kvinnor (M = 3.36, SD = .71) rapporterade 

generellt högre självskattad skolinsats än män (M = 3.16, SD = .73) vilket var statistiskt 

signifikant, t(207) = 2.40, p = .017. Kvinnor (M = 3.63, SD = .56) skattade lägre välbefinnande 

än män (M = 3.79, SD = .49) vilket även det var statistiskt signifikant, t(207) = -2.08, p = .039. 

Vidare hittades ingen signifikant skillnad mellan kvinnor (M = 4.04, SD = .76) och män (M= 

4.16, SD = .65) gällande socialt stöd, t(207) = -1.23, p > .05 ). 

För att besvara frågeställningen gjordes två hierarkiska multipla regressionsanalyser. Den 

första analysen med kontrollvariablerna kön och ålder tillsammans med huvudvariablerna, se 

tabell 2, och den andra analysen med kontrollvariablerna och samtliga underkategorier, se tabell 

3. I den första analysen kunde hela modellen förklara 27.5% av variansen i självskattad 

skolinsats. Modellen var totalt sett statistiskt signifikant (F4,204 = 19.33, p < .001). Resultat från 

de tre olika stegen presenteras separat för att kunna urskilja hur stor del av variansen varje steg 

bidrog med. I första steget fanns kontrollvariablerna kön och ålder vilka kunde bidra med att 

förklara 2.7% av variationen i självskattad skolinsats, detta var marginellt statistiskt signifikant 

(F2,206 = 2.91, p < .057). I steg två lades variabeln socialt stöd till vilket gjorde att 9.8% av 

variansen kunde förklaras, ensamt kunde socialt stöd bidra med 7.1% av variationen. Resultatet 

var statistiskt signifikant (F3,205 = 7.43, p < .001). I det tredje steget lades välbefinnande till och 

kunde då bidra med att ytterligare 17.7% av variansen kunde förklaras. Det tredje steget var 

som tidigare nämnt statistiskt signifikant (F4,204 = 19.33, p < .001).  

Den andra analysen med kontrollvariablerna och samtliga underkategorier i socialt stöd och 

välbefinnande kunde totalt sett förklara 43.1% av variansen i självskattad skolinsats. Denna 

modell var totalt sett statistiskt signifikant (F10,197 = 14.92, p < .001). Ytterligare presenteras 

resultat från de tre olika stegen i separat för att kunna urskilja hur stor del av variansen varje 

steg bidrog med. I första steget fanns kontrollvariablerna kön och ålder vilka kunde bidra med 

att förklara 2.7% av variationen i självskattad skolinsats, detta var marginellt signifikant (F2,205 

= 2.89, p < .058). I steg två lades familjestöd, vuxenstöd och kompisstöd till och kunde 

gemensamt förklara 9.8% av variansen i självskattad skolinsats, ensamt kunde socialt stöd bidra 

med 7.1% av variansen. Resultatet var statistiskt signifikant (F5,202 = 4.40, p = .001). Till sist 

kunde det tredje steget med ytterligare variablerna samhörighet, ihärdighet, optimism, 

engagemang och lycka förklara 43.1% av variansen i självskattad skolinsats, välbefinnandets 

unika bidrag var 33.3% av variansen. Även det var som tidigare nämnt statistiskt signifikant 

(F10,197 = 14.92, p < .001). 
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Tabell 1 

Medelvärden, standardavvikelser och Pearson korrelationer för huvudvariabler med underkategorier 

 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M SD 

1.Självskattad-

skolinsats 
-          3.24 .74 

2.Välbefinnande .47*** -         3.69 .53 

3. Samhörighet .26*** .63*** -        4.53 .57 

4. Ihärdighet .59*** .69*** .28*** -       3.35 .83 

5. Optimism .39*** .86*** .45*** .51*** -      3.49 .76 

6. Engagemang .07 .62*** .23*** .22** .42*** -     3.17 .67 

7. Lycka .34*** .85*** .48*** .43*** .72*** .44*** -    3.92 .78 

8. Socialt stöd .25*** .57*** .64*** .29*** .42*** .25*** .45*** -   4.08 .73 

9. Familjestöd .18** .53*** .54*** .34*** .38*** .21*** .50*** .76*** -  4.22 .81 

10. Kompis-stöd .21** .55*** .74*** .20** .43*** .25*** .49*** .76*** .49*** - 4.27 .72 

11. Vuxenstöd .20** .36*** .35*** .19** .26*** .17*** .37*** .85*** .45*** .45*** 3.72 1.16 



10 

 

 

Tabell 2  

Hierarkisk multipel regressionsanalys för huvudvariabler (N=212 

 

 Självskattad Skolinsats 

 Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Variabler β β β 

Steg 1    

Kön -.17* -.19** -.24*** 

Ålder -.02 -.01 -.04 

Steg 2    

Socialt stöd  .27*** -.03 

Steg 3    

Välbefinnande   .518*** 

Modellsammanfattning    

F 2.91 7.43*** 19.327*** 

(df) (2,206) (3,205) (4,204) 

R² .027 .098 .275 

ΔR²  .071*** .177*** 

*p < .05, **p < .01, ***p <.001. Kvinnor kodades 0 och män med 1.  

β : Standardiserade regressionskoefficenter 

 Självskattad skolinsats 

 Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Variabler β β β 

Steg 1    

Kön -.17* -.19** -.20*** 

Ålder -.02 -.01 -.07 

Steg 2    

Familjestöd  .09 -.15* 

Kompisstöd  .11 .01 

Vuxenstöd  .13 .11 

Steg 3    

Samhörighet   .06 

Ihärdighet   .51*** 

Optimism   .13 

Engagemang   -.14* 

Lycka   .14 

Modellsammanfattning    

F 2.89 4.40*** 14.92*** 

(df) (2,205) (5,202) (10,197) 

R² .027 .098 .431 

ΔR²  .071*** .333*** 

*p < .05, **p < .01, ***p <.001. Kvinnor kodades 0 och män med 1. 

β : Standardiserade regressionskoefficenter  

 

Tabell 3 

Hierarkisk multipel regressionsanalys för undervariabler (N=212) 
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Diskussion 

 
Syftet med studien var att undersöka relationen mellan olika typer av socialt stöd, välbefinnande 

och självskattad skolinsats. Studien besvarades utifrån tre hypoteser och en frågeställning. 

Hypotes 1 fick stöd av resultatet, detta gällde för samtliga stödtyper. Hypotes 2 fick stöd av 

resultatet. Bland underkategorier i välmående fick samtliga en positiv korrelation med 

självskattad skolinsats förutom engagemang. Hypotes 3 fick stöd av resultatet. Frågeställningen 

besvaras och modellen inkluderad samtliga variabler är statistiskt signifikant. 

Första hypotesen var huruvida det fanns ett positivt samband mellan ungdomars sociala stöd 

och deras självskattade skolinsats. Resultatet visade ett statistisk signifikant samband mellan 

självskattad skolinsats och socialt stöd samt med de tre olika stödtyperna, familjestöd, 

kompisstöd, vuxenstöd. Även om sambandet var svagt positivt är det i linje med tidigare 

forskning som även den säger att högre närvaro av socialt stöd bidrar till att ungdomar klarar 

sig bättre i skolan (Song, Bong, Lee & Kim, 2014; Collins & Steinberg, 2007). Att kompisstöd 

skulle vara mer betydelsefullt än föräldrastöd bland ungdomar i sena tonåren gav resultatet inget 

stöd för då snarlika medelvärden fanns mellan dessa. Vuxenstödet som tidigare visat sig vara 

en viktig resurs för utsatta ungdomar (Hass & Graydon, 2009) kunde inte appliceras på studiens 

resultat. Det kan argumenteras för att andra vuxnas betydelse för ungdomar med mer 

fungerande liv är inte lika stor då nära vänner och familj fyller den funktionen. För att få fram 

större skillnader mellan vuxenstöd, familjestöd och kompisstöd skulle studien möjligen gått 

mer in på vilka kvaliteter som de olika typerna av stöd bidrar med. Snarlika medelvärden i 

samtliga typer av socialt stöd kan betyda att ungdomarna hade svårt att särskilja de olika typerna 

av stöd. Höga konstanta medelvärden i samtliga typer av socialt stöd är en anledning till att 

denna variabel inte fick lika stor betydelse i studien som i tidigare studier (Hass & Graydon, 

2009; Song, Bong, Lee & Kim, 2014).  

Den andra hypotesen postulerar att det finns ett positivt samband mellan ungdomars 

välbefinnande och deras självskattade skolinsats. Resultat visar att det finns ett signifikant 

samband mellan självskattad skolinsats och välbefinnande. Detta är i linje med tidigare 

forskning på området om hur viktigt det är med ökat välbefinnande för ungdomars utveckling 

och insatser i skolan (Seligman, Ernst, Grillham, Reivich & Linkens, 2009). Resultat visar även 

att delarna i välbefinnande som utgör samhörighet, ihärdighet, optimism och lycka är statistisk 

signifikanta men inte engagemang. Bara ihärdighet är relativt starkt i sitt samband med 

självskattad skolinsats. Det starka sambandet mellan ihärdighet och självskattad skolinsats är i 

linje med tidigare studier där man bland annat tittat på ungdomars måluppfyllelse och 

planeringen av de egna studierna (Seligman, Ernst, Gilham, Reivich & Linkins, 2009; 

Gestsdottir & Lerner, 2007). Engagemangs frånvaro i korrelationen med självskattad skolinsats 

kan möjligen förklaras av frågornas natur. Frågorna hade sin utgångspunkt i förlorandet av 

tidsuppfattning och upplevelse av flow vilket kunde ha uppfattats främmande för 

gymnasieelever. 

I den tredje hypotesen antas ett positivt samband mellan ungdomars välbefinnande och 

sociala stöd. Resultatet visar att ett signifikant samband finns som även är studiens starkaste. 

Studien är i linje med tidigare forskning gällande det sociala stödets betydelse för människans 

välbefinnande. Seligman (2011) betonar exempelvis vikten av positiva relationer som en av 

flera grundförutsättningar för ökat välbefinnande hos individer. Kompisstöd visade sig ha 

positiva korrelationer med samtliga egenskaper inom välbefinnande. Detta är i linje med 

tidigare forskning som visar att ungdomars stöd från kompisar bidrar till högre välbefinnande 

(Song, Bong, Lee & Kim, 2014). Familjestöd visade sig även det ha positiva korrelationer med 

samtliga egenskaper inom välbefinnande vilket är i linje med tidigare studier om familjestöd 

(Helsen, Vollebergh & Meeus, 2000). Tidigare studier har visat hur stöd från andra vuxna
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utanför familjen har bidragit till högre engagemang hos unga (Ryan, Stiller & Lynch, 1994), 

för detta gavs även stöd i studien. Utifrån dessa resultat kan studien argumentera för att olika 

typer av socialt stöd inte bör diskrimineras vid undersökningar om ungdomars välmående. 

De olika t-testen undersökte skillnader mellan könen gällande variablerna socialt stöd, 

välbefinnande och självskattad skolinsats. Resultatet visade att kvinnor rapporterade generellt 

högre självskattad skolinsats än vad männen gjorde. Detta betyder att kvinnor i större 

utsträckning är nöjda med sina betyg och sina insatser i skolan än vad männen är. Upptäckten 

är i linje med Richardssons om skillnaden mellan kvinnor och män på betyg (2004). Studien 

visade även att kvinnor skattade generellt lägre välbefinnande än vad männen gjorde. Tidigare 

studier har visat stöd för resultatet om än marginellt (Meisenberg & Woodleys, 2015). Detta 

kan möjligtvis förklaras av samhällets sociala strukturer som sätter hög press på kvinnor i 

tonåren. Föräldrastöd har tidigare visat sig vara viktigare för hos kvinnor än män (Helsen, 

Volleberg & Meeus, 2000). För detta hittades inget stöd i studien där inga skillnader mellan 

könen gällande uppskattningen av det sociala stödet kunde hittas.  

Till sist handlar den avslutande frågeställningen om till vilken utsträckning självskattad 

skolinsats kunde förklaras utifrån socialt stöd och välbefinnande, utöver det som förklaras av 

kön och ålder. Två analyser gjordes med tre steg i vardera. Första analysen innefattade 

kontrollvariablerna och de två oberoende variablerna socialt stöd och välbefinnande. Här kunde 

det första steget med kön och ålder förklara 2.7% av variansen vilket var marginellt statistiskt 

signifikant. I det andra steget gjorde tillägget av socialt stöd att 9.8% av variansen kunde 

förklaras, detta var statistiskt signifikant. I det sista steget lades ytterligare variabeln 

välbefinnande till vilket gjorde att 27.5% av variansen i självskattad skolinsats kunde förklaras, 

den totala modellen var statistiskt signifikant. Den andra analysen innefattade samtliga 

underkategorier i socialt stöd och välbefinnande och kunde då göra en slutmodell som 

förklarade 43.1% av variansen i självskattad skolinsats, denna modell var som första modellen 

statistiskt signifikant. Ökningen av förklarad varians mellan de två analyserna visar att samtliga 

välbefinnande kategorier kan förklara en större del av variansen än vad välbefinnande som 

huvudvariabel gör.  

Att ålder varken var en stark eller signifikant prediktor i urvalet kan bero på den svaga 

variationen mellan åldrarna, samtliga ungdomar var mellan 17- 20 år där medelvärdet var 17.87 

år med en standardavvikelse på .693. Kön som prediktor i modellen är i linje med tidigare 

forskning som visar på att kvinnor klarar sig bättre i skolan än män (Richardsson, 2004). 

Vuxenstöd kan uppfattas som en svag positiv prediktor för urvalet och får även stöd i 

forskningen som visar att stöd från vuxna är en viktig resurs för ungdomar i skolan (Ryan, 

Stiller & Lynch, 1994; Hass & Graydon, 2009). Vid första analysen av huvudkategorier visar 

hela indexet för välmående var signifikant i prediktionen av välmående. När underkategorierna 

i välmående sedan undersöks kan varken lycka, optimism eller närhet signifikant predicera 

slutbetyg. Engagemang visar en negativ relation till skolinsats. Detta kan bero på en justering i 

variabeln som den starka effekten av sista underkategorin ihärdighet uppvisar. Ihärdighet är den 

starkaste egenskapen eller resursen för att i modellen predicera självskattad skolinsats. Att 

ihärdigt arbeta med sina arbetsuppgifter och slutföra det man påbörjar kan förstås som 

möjligtvis den starkaste egenskapen för ungdomar att lyckas i skolan. Detta resultat är i linje 

med tidigare (Duckworth, Peterson, Matthew & Kelly, 2007) studie om ihärdighet. Ungdomars 

förmåga att hålla sig motiverade och målinriktade genom skolperioden kan därför ses som den 

primära styrkan som bör efterfrågas. Andra delar av konceptet välbefinnande bör inte helt 

lämnas åt sidan, även om ihärdighet i sig är sitt eget koncept verkar den tillsammans med 

resterande underkategorier i välbefinnande.
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Styrkor och svagheter med studien 

Studiens styrkor ligger främst i valet av mätinstrument där samtliga skalor uppvisade 

tillfredställande alfa värden. Studien testar och använder även relevant ny forskning samt ett 

modernt mätinstrument vid testandet av välbefinnande. EPOCH och MPSPSS är som 

instrument väletablerade instrument vilka genomgått flertalet test-retester (Kern, Benzon, 

Steinberg & Steinberg, 2016; Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988). Den beroende variabeln 

utformades av författarna vilket betyder att den är oprövad och saknar reliabilitet. Som underlag 

för användandet av variabeln självskattad skolinsats fanns som tidigare nämnt Seligmans 

(2009) teorier om Positive Education samt ett tillfredställande Cronbach’s Alfa på .78. De 

etablerade skalorna översattes från engelska till svenska med hjälp av två andra studenter för 

att stämma av vilken översättning som var mest representativ. Detta hade förslagsvis kunnat 

göras med hjälp av någon med engelska som modersmål för att få en ännu mer korrekt 

översättning men i mån av tid uteslöts detta. En ytterligare styrka med studien ligger i 

stickprovstorleken som var 212 gymnasieelever med en jämn fördelning mellan män och 

kvinnor. Urvalets storlek var i linje med arbetets ambitionsnivå av åtminstone 150 stycken 

utgivna enkäter. Variansen mellan de olika programmen hade möjligtvis kunnat vara mer 

varierad med en jämnare fördelning mellan de olika programmen. Det hade även varit intressant 

att inkludera flera gymnasieprogram och inte bara högskoleförberedande sådana. Ett nästintill 

obefintligt externt bortfall på en enkät är en styrka med studien precis som det låga interna 

bortfallet på fyra enkäter. Det interna bortfallet kan bero på datainsamlingens karaktär vilken 

kan innehålla vissa svagheter. Enkäter delades ut i pappersform i klassrummen under lektionstid 

vilket kan medföra att eleverna känner sig tvingade att fylla i enkäterna trots upplysningar om 

frivilligt deltagande. En ytterligare svaghet är att eleverna satt nära inpå varandra när de fyllde 

i enkäterna och kansk inte svarat helt enskilt på varje fråga. Vid ett tillfälle nämnde även en 

lärare att det var fritt att gå hem när man var klar med enkäten vilket författarna uppfattade som 

ett stressmoment för många elever.  

 

 

Slutsats 

 
Studien bidrar med kunskap på området från en blandning av ungdomar från 

samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och estetiska programmen vid fler gymnasieskolor 

i Mellansverige. Studien syftar att ge stöd för fortsatt implementering av positiv psykologi och 

ungdomsutveckling i skolan för att på bästa sätt få fler ungdomar att lyftas. Svensk skola har 

på senare år rapporterat sämre resultat och ökade klyftor det kan därför vara av intresse att 

vidare utforma olika styrkebaserade program för att hjälpa ungdomar att utvecklas (Hadzialic 

& Hellengren, 2015). Genom det här kan eleverna få kunskap och resurser att utveckla sina 

styrkor, exempelvis ihärdighet, att motiverat avsluta sina studieuppgifter och jobba mot ett 

långsiktigt mål. Kunskap om den möjliga betydelse föräldrar har för ungdomar även i de sena 

åldrarna kan ge en hint till skolledningar och lärare att i större utsträckning involvera föräldrar 

kring skol aktiviteter. Under datainsamlingen visade rektorer, kuratorer och beslutsfattare inom 

skolvärlden intresse för studien och resultatet. Studien kan för dessa belysa vikten av en mer 

styrkebaserad elevhälsa.  
Studiens syfte var att undersöka relationen mellan ungdomars självskattade skolinsats, 

välbefinnande och sociala stöd.   Vi kan utifrån studiens resultat se att välbefinnande och socialt 

stöd har en betydelse för ungdomars självskattade studieinsats. Ihärdighet var den starkaste 

prediktoren för detta i välbefinnande och kan visa på styrkor hos ungdomar som bör tas tillvara 
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på av skolväsendet. Socialt stöd visade sig ha betydelse för självskattad skolinsats om än svag. 

Att så pass låg andel varians kunde förklaras av ungdomars sociala stöd i urvalet går emot 

tidigare forskning som får detta att framstå som en av de viktigaste resurserna hos ungdomar 

(Cacioppo, 2002). Studiens slutsats är att ungdomars välbefinnande och sociala stöd har 

betydelse för självskattad skolinsats. I den här relationen är det välmående och framförallt 

ihärdighet som representerar den främsta förändringen i självskattad skolinsats. Familjestödet 

relation till skolinsatsen bör även uppmärksammas.  

Rekommendationer inom fältet är att fortsätta studera ungdomars välbefinnande och sociala 

stöd. Inte bara inom högskoleförberedande gymnasieprogram utan även yrkesförberedande. 

Detta skulle kunna leda till en större varians och en bredare förståelse av vikten av dessa 

resurser för olika ungdomar. Det skulle även vara av intresse att undersöka välbefinnande och 

socialt stöd hos ungdomar som inte finns i skolan och därmed komma åt en för studien 

främmande grupp. Att fortsätta applicera den positiva synen på ungdomar och skolväsendet är 

en rekommendation för att vidare utforma interventionsprogram för att på ett effektivt sätt få in 

kunskapen om ungdomars styrkor i skolan. 
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