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Sammandrag   
 
Syftet med denna studie är att undersöka skillnader i upplevelse av självkänsla, ångest och 

depression samt att koppla det till prestation hos gymnasieelever. Studien granskar även 

genusskillnader. Datainsamlingen sker med ett eget instrument för bakgrundsvariabler samt 

med beprövade instrument för självkänsla, ångest och depression. För att mäta elevernas 

prestation används elevers enskilda provresultat. Resultaten visar att det inte finns något 

samband mellan elevers grad av självkänsla, ångest och deras prestation. Depression har ett 

negativt samband med prestation. Vad det gäller ångest, depression och självkänsla finns det 

starka negativa samband. Flickor visar lägre grad av självkänsla och högre grad av ångest än 

pojkar. Pojkar och flickor skiljer sig inte åt på depressionsnivån. Slutsatserna är att trots att 

flickor har lägre självkänsla, mer ångest och lika hög grad depression som pojkarna, presterar 

de lika bra som dem.  

 

 
Nyckelord: självkänsla, ångest, depression, prestation, gymnasieelever
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1 Introduktion  
 
Under det senaste året har jag arbetat som gymnasielärare och kommit i kontakt med många 

människor i skolans värld. Efter att ha studerat 60 poäng psykologi på Högskolan i Kalmar 

har jag förstått vikten av människors psykiska hälsa. Jag har fått mycket kunskaper om 

människligt beteende och vikten av att man mår bra i själen. Därför var jag intresserad av att 

se om den psykiska hälsan, i form av självkänsla, ångest och depression, skulle kunna påverka 

gymnasieelevers prestationer. Jag var även intresserad av att se om det fanns några 

genusskillnader mellan variablerna. Detta med tanke på att speciellt flickors självkänsla har 

sjunkit drastiskt under många år och depressioner blir allt mer vanliga.  Det här är ett stort 

problem som måste beaktas och åtgärdas.  

2 Bakgrund  

2.1 Självet 
Självet definierar Bunkholdt (2004 s. 61) som en självvärdering och säger att begreppet är 

något snävare än personlighetsbegreppet. En persons självbild är en kombination av de 

attityder, känslor och föreställningar människan har om och till sig själv. För somliga är 

självbilden identisk med självet. Självet verkar handla om något mer privat som tillhör 

personens inre (a.st.). Självbilden beror mycket på hur man blivit bemött som barn med tanke 

på trygg eller otrygg anknytning (Lund 2006 s. 51). 

     Identitets- och självutvecklingen fortsätter genom hela livet. Vissa mönster etableras redan 

under den tidiga barndomen. Självkänslorna bildas genom de erfarenheter människor gör i 

samspel med andra, först som barn då de samspelar med andra viktiga personer som till 

exempel föräldrar, för att sedan innefatta även andra människor. Detta gäller även för 

utvecklingen av personligheten (Bunkholdt 2004 s. 62). 

2.2 Självkänsla  
Begreppet självkänsla definierar Rosenberg (1965 s 3) som individens känsla av självvärde. 

Självkänslan påverkas av människans uppfattning om egna prestationer inom områden som 

individen värderar högt. Självkänslan påverkas även av hur individen tror att han eller hon 

uppfattas av andra. En individ med hög självkänsla respekterar sig själv och ser sig själv som 

värdefull. En individ med låg självkänsla respekterar inte sig själv, och då överensstämmer 

inte självbilden med hur individen skulle vilja vara (a.st.).  I vardagstal använder många 

människor självkänsla synonymt med självförtroende, men dessa två begrepp är inte samma 

sak. Självförtroende är liktydigt med vår värdering av det vi gör, d.v.s. våra förmågor och 
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anlag. Till skillnad från självkänslan som är relativt stabil, är självförtroendet situationsbundet 

(Johnson 2003 s. 15).   

     Enligt Lester (1996 s. 147-148) menade Carl Rogers att barn tidigt utvecklar ett behov av 

positiv självkänsla. Om barnet uppnår detta beror till stor del på om föräldrarna visar barnet 

uppskattning eller inte. Genom föräldrarnas uppställda värdebetingelser och barnets 

uppskattning från föräldrarna under vissa villkor eller betingelser, blir följden att barnet får en 

positiv självkänsla endast då det uppfyller värdebetingelserna. Den bästa tänkbara 

omgivningen för ett barn är att det inte ställs upp några värdebetingelser, utan att barnet 

belönas och bekräftas positivt av föräldrarna oberoende av vad det än gör. Rogers menar att 

det skulle vara hypotetiskt möjligt men att det inte förekommer i verkligheten. Då 

värdebetingelserna formats upplever barnet klyftor mellan de konkreta erfarenheterna och 

värdebetingelserna och när erfarenheterna stämmer med värdebetingelserna kommer barnet 

att uppfatta och symbolisera erfarenheterna på ett adekvat sätt. Om erfarenheterna skiljer sig 

från värdebetingelserna kan barnets uppfattning av sina erfarenheter och upplevelser bli 

förvrängda och selektiva, vilket lätt kan leda till att individen bryts ner. Ibland styrs barnet av 

dess jag och ibland av erfarenheterna som inte inbegrips i jaget, vilket gör att personligheten 

blir kluven. Jaget är då inte längre sant mot sig självt. För att kunna behålla den positiva 

uppskattningen från andra falsifierar jaget en del av de värden som barnet upplever. Detta är 

enligt Rogers inte något medvetet val utan en följd av barnets utveckling i föräldrarnas 

närvaro. Inkongruensen mellan erfarenheterna och barnets jag leder till inkongruens i barnets 

beteende och behovet av en positiv självkänsla och uppskattning blir då inte tillgodosett vilket 

gör att barnet upplever ångest (a.st.). 

     Individer med utvecklad självkänsla är lätta att känna igen. Människor med hög 

självkänsla har en naturlig auktoritet, autentisk närvaro och en naturlig grund att stå på (Lund 

2006 s. 50). En individ med hög självkänsla är accepterad av andra och har en positiv bild av 

sig själv (Karlsson 2002 s. 438). Individer med hög självkänsla upplever mindre oro, mindre 

osäkerhet, fungerar bra socialt och är mer aktiva och framgångsrika än individer med låg 

självkänsla. Personer med hög självkänsla har goda sociala nätverk och är gladare än de med 

låg självkänsla (Coopersmith 1967 s. 37-38, 238, 261, 249-250). Individer med dålig 

självkänsla känner utanförskap och har ofta social oförmåga (Karlsson, 2002 s. 438).  De är 

otydliga för sig själva och andra, ger ofta negativa budskap till självet och träder ogärna fram 

i sociala sammanhang (Lund 2006 s. 50). Enligt Seligman (1998 s. 42) kan individen få bättre 

självkänsla antingen genom att lyckas bättre i världen eller genom att tona ned 

förhoppningarna på framgång.                
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     Under puberteten minskar i regel flickornas självkänsla, vilken är nära knuten till 

upplevelsen av kroppen. Något som kan bidra till detta kan vara alla de skönhetsideal som är 

svåra att leva upp till. Då ungdomarna inte kan nå upp till idealen kan det upplevas som ett 

misslyckande och förstärka flickornas känsla av otillräcklighet och i sin tur skapa osäkerhet 

vilket gör att de känner sig nedstämda eller utvecklar depression (Wasserman 2003 s. 86).  

     Enligt Johnson (2003 s. 63) är det en myt att män har bättre självkänsla än kvinnor. 

Framfusighet och tuffhet förknippas ofta med ett manligt beteende medan kvinnor förknippas 

med medgörlighet och tyst anpassning. Allt detta är seglivade stereotyper och de är lätta att 

förväxla med självkänsla. Johnsson menar att detta handlar mer om inlärda attityd- och 

beteendemönster och att det inte har någonting med självkänsla att göra. En stark självkänsla 

skyddar människan vid förluster och kriser. Självkänslan påverkar även de val vi gör i livet 

(Johnson 2003 s. 39).    

     Skolverkets analys (2000) redovisar resultat vilka visar att svenska flickor har den näst 

sämsta självtilliten av totalt 26 länder. Självtillit har en stor samvariation med prestation. 

     I en studie av Sharma och Mavi (2001 s. 723) undersöktes 192 indiska kvinnors 

självkänsla och relation till prestation på ett ordprov. Resultatet visade att kvinnor med hög 

självkänsla presterade bättre än kvinnor med låg självkänsla. Johnson (2003 s. 113) beaktar 

att det även kan finnas kulturella skillnader angående självkänsla. 

     Baumeister (2003  s. 1) visade i sin studie att låg självkänsla inte nödvändigtvis behöver 

resultera i dåliga resultat i skolan. Låg självkänsla är ett ofta förekommande symtom hos 

deprimerade ungdomar (Wasserman 2003 s. 77).  Enligt Johnson (2003 s. 40) ligger alltid en 

extremt låg självkänsla bakom psykiska tillstånd som ångest, depression och skolsvårigheter. 

2.3 Ångest  
Nationalencyklopedin (Internet 2007-05-15) definierar ångest som ett tillstånd där individen 

upplever rädsla eller spänning och tryck, beroende på om man betonar en psykisk eller 

kroppslig aspekt. Grunden för ångest är rädsla eller fruktan. Det finns olika grader av ångest. 

Ängslan och oro räknas till den lägre graden medan skräck och panik räknas till den högre.  

Beteenden som visar tecken på rädsla är biologiskt ändamålsenliga eftersom de mobiliserar 

individens resurser för kamp eller flykt, vilket i sin tur kan föra med sig att rädslan avtar. 

Inför krävande uppgifter kan en måttlig ångest aktivera individen och stimulera till förbättrade 

motoriska och intellektuella prestationer. Ångesten är till sin natur obehaglig och upplevs ofta 

som uppladdning av ett inre övertryck vilket gör att det kan kännas som att man håller på att 

kvävas. Detta tillsammans med tryck- och smärtkänslor, en isande känsla i huvudet och 

kroppsliga skakningar, leder till upplevelser av väntande psykiskt sammanbrott eller död. De 
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kroppsliga yttringarna av ångest kommer ifrån det autonoma nervsystemet och den 

tvärstrimmliga muskulaturen. I centrala nervsystemet är de bakomliggande orsakerna till 

ångest en obalans mellan signalsubstanserna där noradrenalin dominerar över serotonin och 

GABA (a.st.). 

    Ångest kan vara symtom vid psykisk störning, somatisk sjukdom eller en helt normal 

reaktion på yttre hot eller påfrestningar. Hot mot självkänslan eller rädsla för ett krävande 

prov är exempel på levnadsförhållanden som normalt leder till ångestpräglade situationer. 

Enligt Henry Egidius (1994 s. 590-591) är ångesten normal i den mån den är proportionell 

mot den verkliga faran. I de fall där ångesten starkt överstiger den verkliga faran betecknas 

den som en neurotisk ångest. Ångest utgörs av en orealistisk eller överdriven oro för 

livssituationer och där många nästan dagligen olika kroppssymtom kan göra sig gällande 

under några veckors tid (Hallstrom 2000 s. 11). Ångestens svårighetsgrad bedöms efter 

antalet symtom och efter hur många funktionshinder individen har. Symtomen för ångest 

enligt DSM IV:s kriterier är paniksymtom utan agorafobi, generaliserat ångestsyndrom, 

paniksyndrom med agorafobi, agorafobi utan anamnes, panikattacker, social fobi eller socialt 

ångestsyndrom, enkel fobi, tvångssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom. Enligt 

Hallstrom (2000 s. 47-48) har ångest en debutålder som understiger 35 år och tenderar ofta till 

att bli kronisk. Ungefär 70 % av alla patienter med ångestsyndrom blir återställda efter ett år 

medan resterade 30 % får svåra handikappande resttillstånd.  

     Enligt Åkerberg (1987 s. 500) kände en majoritet av Sveriges gymnasieungdomar ångest 

inför samhällets oförmåga att ge dem trygghet. Ungdomarna upplevde vuxenvärlden och allt 

vad den innebar som ett stort hot mot deras framtid. Resultatet av Åkerbergs forskning visade 

på att ungdomar ofta blev utelämnade åt sig själva och på egen hand fick försöka lösa sina 

problem (a.st.). Imsen (2000 s. 282-283) säger att motsatsen till trygghet och säkerhet är 

ångest. Trygghet och säkerhet är grundläggande behov och att bli av med ångest är viktigare 

än att lyckas med skolarbetet. Det har visats att flickor rapporterar en högre grad av oro vid 

prov än pojkar (Cassady & Johnson 2002 s. 202). Angelöw (1995 s. 73) mötte ofta elever som 

blev blockerade vid tentamenstillfället och inte mindes något av det som de tidigare faktiskt 

lärt sig. Studenter med hög tentamensångest vilka hade bra eller bristande studievanor 

presterade ungefär lika dåligt vid tentamenstillfällena.  Resar & Sjöblom (2007 s. 1) fann i sin 

undersökning att kvinnor rapporterade signifikant högre grad av ångest än män. De fanns 

ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor avseende depression.  
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2.4 Depression  
Depression yttrar sig genom en sänkt grundstämning, nedstämdhet. Depression räknas till 

affektiva störningar och står för både ett symtom, men kan även vara ett syndrom där själva 

depressionen uppträder tillsammans med andra symtom. En depression kan uppvisa olika 

grader från lätt och snabbt övergående dysterhet till djupt och långvarigt tungsinne. Då det 

föreligger en djup depression sjunker självförtroendet och känslor av otillräcklighet, 

hopplöshet, livsleda, dödsönskningar och suicidförsök kan uppkomma (NE Internet 2007-05-

15). 

     Hos deprimerade individer har man påvisat neurokemiska förändringar. Det gäller särskilt 

signalsubstanserna serotonin och noradrenalin i centrala nervsystemet, vilka har en lägre halt 

hos de deprimerade individerna. Enligt Henry Egidius (2002 s. 49) är depressionen en psykisk 

störning som bland annat karaktäriseras av ointresse för omvärlden, brist på energi och 

upplevelse av värdelöshet. 

     Enligt DSM IV:s (1994) kriterier för en egentlig depression krävs det att minst fem 

symtom har förelegat under samma tvåveckorsperiod: nedstämdhet, minskat intresse eller 

minskad glädje, avsevärd viktnedgång, sömnlöshet eller hypersomni, psykomotorisk agitation 

eller hämning, trötthet eller intressebortfall, känslor av värdelöshet eller skuldkänslor, 

koncentrationssvårigheter eller återkommande tankar på döden. För att kunna ställa 

depressionsdiagnos krävs det att symtomen har inneburit en förändring av individens tillstånd 

som inte beror på någon organisk sjukdom eller på någon normal reaktion efter någon 

händelse alternativt på någon annan psykisk sjukdom (a.st.).  

     Enligt  Hallström (2000 s. 35) återfanns den högsta prevalensen för depression i 

åldersgrupperna 18 - 30 år för att sedan sjunka med stigande ålder. Han påvisade att 

depressioner blev allt vanligare och förklarade detta med en ökad diagnostik och psykosociala 

faktorer, som t ex. förändrade förväntningar. I Sverige har den psykiska ohälsan ökat i 

oroande takt och orsaken till detta kan vara stressrelaterade sjukdomar såsom ångest och 

depression (Socialstyrelsen 2003 s. 35,38). Depressioner drabbar oftare individer med låg 

självkänsla. Man vet dock inte riktigt än vad som ligger till grund för vad dvs om hönan kom 

före ägget eller tvärtom. Oftast handlar det om att individen hamnar i en ond cirkel och detta 

kan hjälpa till att förklara en del av kopplingarna mellan självkänsla och depression (Johnson 

2003 s. 106-107).  

     Både från Amerika och den Europeiska kontinenten rapporteras det en överrepresentation 

av depressioner hos kvinnor (Wasserman 2003 s.95). Depressioner förekommer mest hos 

yngre kvinnor och personer i medelåldern. Efter puberteten är svår nedstämdhet fyra gånger 

vanligare hos flickor än hos pojkar. Uppskattningsvis lider ungefär 3-4 % av Sveriges 
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ungdomar av depression. Av de svårt nedstämda ungdomarna har 60-70 % haft 

självmordstankar under depressionens förlopp. Av svenska gymnasieelever uppger ca 4 % av 

pojkarna och 9 % av flickorna att de någon gång försökt ta livet av sig (Wassermann 2003 s. 

79). Barn som var deprimerade presterade i regel sämre och de förlorade förmågan att glädja 

sig åt vanliga aktiviteter. Barn kan bli deprimerande när vuxna ställer för höga krav på dem 

(Wasserman 2003 s. 76, 83). 

2.5 Prestation  
Enligt Accordino, B, Accordino, M, och Slaney (2000 s. 535) påverkar vissa mentala 

hälsovariabler ungdomars prestation och prestationsmotivation. Två av dessa mentala 

hälsovariabler är depression och självkänsla. Prestationer är ett centralt fenomen i skolan och 

motivation är en av många faktorer som påverkar elevers prestationer (a.st.). Att få bra betyg i 

skolan är en av flertalet viktiga prestationer för elevers framtid. Betygen är framförallt viktiga 

i konkurrensen för vidare studier och för att få prestigefyllda jobb.  Därför är det viktigt att se 

till att våra ungdomar mår så bra de kan och att de gör så gott de kan i skolan.     

     Angelöw (1995 s.73) menar att ett dominerande problem för många studenter är 

tentamensstressen. Tentamensstress definierar han som att eleven känner sig orolig och spänd 

inför kravet att prestera goda resultat på den kommande skrivningen. Dryden & Vos (1994) 

har funnit att 80 % av alla inlärningssvårigheter hade med stress att göra. 

     Skolverket (2004 s. 15, 24) säger att det finns en samvariation mellan självtillit och 

prestation hos svenska elever. Elevens sociala bakgrund har betydelse för dennes 

skolprestationer. De elver som har föräldrar med högre utbildning och arbeten med högre 

status tenderar att prestera bättre i skolan jämfört med elever som tillhör familjer med lägre 

social status.  

2.6    Aktuell forskning 
Carling skriver i SvD (2007-02-21) att studenterna i New York är bräckligare än någonsin. 

Aldrig förr har elevernas problem varit så många och så allvarliga. Och framförallt har aldrig 

så många elever sökt hjälp för ångest. Kansas State University visar i sin undersökning att 

depressioner och självmordstankar har dubblerats från 1989 till 2001. Före 1996 handlade 

elevernas vanligaste problem om relationer. Det var helt åldersadekvata problem men efter 

1996 tog ångesten över första platsen.  

    Psykisk ohälsa är ett ökande problem i Sverige (Socialstyrelsen 2006-06-20). 

Användningen av antidepressiva läkemedel ökar kontinuerligt och befolkningen känner sig 

oroliga, ängsliga och har ångest. Denna ökning har pågått sedan början av 1990-talet och 

ungefär 10-15 % av befolkningen beräknas lida av psykisk ohälsa. De har en psykiatrisk 
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diagnos där ångest eller depression är de vanligaste tillstånden. Under de senaste åren har 

självmordsförsöken ökat bland unga kvinnor. Den psykiska ohälsan har ökat bland barn och 

tonåringar under flera år, men att kunskapen om detta är otillräcklig. Socialstyrelsen har 

överlämnat ett förslag till regeringen om att regelbundet mäta och följa den psykiska ohälsan 

hos dessa grupper. Tidigare saknades det helt antidepressiva läkemedel för barn och 

ungdomar men under 1990-talet och första delen av 2000-talet ökade denna konsumtion.  

    Socialstyrelsens lägesrapport (2007-04-23) säger att oro, ängslan, ångest med mera har 

minskat på senare tid vilket visar att det psykiska välbefinnandet har ökat bland skolbarn 

sedan 2000-talets början. Dock är det oroväckande att unga kvinnors psykiska välbefinnande 

inte har en lika gynnsam utveckling. Kvinnor i åldrarna 15-24 år har sedan mitten av 90-talet 

fortsatt sin ogynnsamma utveckling av sitt psykiska välbefinnande.  

  

Anledningen till att det finns så många fler variabler att undersöka i elevernas bakgrundstest, 

är att jag tidigare genomförde en studie i psykologi 41-60 poäng där jag hade nytta av dem. 

Studien handlade om elevers motivationsformer, psykisk hälsa kopplat till prestation med 

fokus på affektiva personlighetstyper. Resultatet visade bland annat att flickorna hade mer 

motivation än pojkarna men samtidigt lägre energi.  Flickorna var överrepresenterade i 

personlighetstypen självdestruktivitet (Berggren & Conde, 2007). Jag var intresserad av att se 

djupare ner i de psykiska välmåendes faktorer kopplat till prestation vilket var den bidragande 

orsaken till att fortsätta mina studier inom ämnet psykisk hälsa. 

3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att se om självkänsla och ångest/depression påverkar 

gymnasieelevers prestation. Mina hypoteser är följande: 

 
1) Ju lägre självkänsla eleven har desto sämre presterar denne.  
 
2) Ju mer ångest eleven har desto sämre presterar denne.  
 
3) Ju mer deprimerad eleven är desto sämre resultat presterar denne. 
 
4) Flickor har lägre självkänsla, mer ångest och är mer deprimerade än pojkar.  
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4 Metod 
 
Patel & Davidsson (1994 s. 90) säger att en kvantitativ metod är användbar för att i siffror ge 

en beskrivning av det insamlade materialet, och på detta sätt belysa forskningsproblemet. 

”Vilka individer som ska ingå i vår undersökning avgörs i första hand av det preciserade 

problemet.  Handlar det preciserade problemet om en specifik grupp individer, är det 

naturligtvis också dessa som måste ingå i vår undersökning.” (Patel & Davidson 1994 s. 46).  

     I undersökningen deltog 162 elever från en gymnasieskola med 14 nationella program och 

med cirka 1100 elever. Urvalet baserade sig på elever från årskurs 1, 2 och 3, vilket innebar 

elever i åldrarna 15 - 19 år. I undersökningen deltog (n = 76) pojkar och (n = 86) flickor och 

medelåldern var 16,9 år med en variationsvidd på 4 år Elever ur sju olika program deltog: 

Samhällsvetenskapliga programmet (SP), Naturvetenskapliga programmet (NP), Barn- och 

fritidsprogrammet (BF), Fordonsprogrammet (FP), Estetiska programmet (ES), Hotell- och 

restaurangprogrammet. Eftersom eleverna var i olika åldrar och läste olika program, medförde 

det att fältet som eleverna representerade var mycket brett. Eleverna som deltog var de som 

var närvarande vid det tillfälle enkäten delades ut. Undersökningen utfördes vid åtta tillfällen. 

Det noterades två bortfall på grund av att eleverna avbröt studien.    

     Metoden hade en kvantitativ ansats där en enkät användes vilken mätte självkänsla, ångest, 

depression som sedan kopplades till elevernas enskilda provresultat. Då enkäterna var ifyllda 

analyserades datan med hjälp av dataprogrammet SPSS1. Därefter drogs slutsatserna efter de 

värden och korrelationer som framgick utifrån enkätsvaren. 

4.1 Instrument 
För studien sammanställdes en enkät där flertalet frågor rörde sig om bakgrundsvariablerna, 

självkänsla, ångest och depression. Elevernas enkätsvar fördes sedan samman med elevernas 

respektive provresultat. Nedan följer en presentation av testerna som användes.   

      I studien användes ett bakgrundstest (bilaga II) där relevanta uppgifter klart och tydligt 

framgick angående: ålder, kön, klass, skola, motion, värk, sömnproblem, uppskattat 

hälsotillstånd och tillfredsställelse med sin skola och sitt program.  

    För att mäta elevernas självkänsla användes Rosenbergs (1965) Self-Esteem Scale (SES, 

bilaga III). Testet består av tio påståendemeningar som mäter attityder om självet. Testet har 

fem positiva och fem negativa meningar där deltagarna ska ange sina svarsalternativ på en 

sjugraderad skala där 1 innebär överensstämmer inte alls och 7 innebär överensstämmer 

exakt.                       

                                                 
1 Statistical Package for the Social Sciences, mätinstrument för statistiska analyser inom social vetenskap. 
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     Ångest och depression mättes med hjälp av Herrmanns (1997) Hospital Anxiety 

Depression Scale (HAD, bilaga IV). Testet består av 14 påståendemeningar där sju mäter 

ångest och sju mäter depression. På varje fråga finns fyra olika svarsalternativ som varierar 

utefter varje fråga.     

     För att kunna mäta elevernas prestation användes ett provresultat för att sedan koppla det 

till självkänsla, ångest och depression. Eftersom urvalet var relativt stort, genomfördes diverse 

olika prov i olika ämnen inom ett par dagar efter besvarad enkät. Det fästets ingen större vikt i 

vilket ämne provet skrevs men samtliga prov var skriftliga och deras omfattning varierade. 

Provresultaten graderades utifrån svensk gymnasial betygskala icke godkänt, godkänt, väl 

godkänt, mycket väl godkänt. För att kunna föra samman enkäterna med provresultaten hade 

eleverna vetskap om mitt intresse av provresultaten. Elevernas prov rättades av deras 

respektive lärare i det aktuella ämnet som provet skrevs i. Det var även denne lärare som 

betygssatte proven. 

4.2 Procedur 
För den här undersökningen sammanställdes flertalet standardiserade mätinstrument till en 

enkät. Härefter togs kontakt med lärare och elever på en gymnasieskola. Jag informerade om 

studien och dess syfte, vilket var att se om olika hälsoaspekter hade samband med elevernas 

prestation, och frågade härefter om de var villiga att delta. Jag fick bra gensvar och kände att 

jag hade flertalet deltagare till studien.  Eleverna tilldelades ett informationsbrev vilket de 

skulle ta med sig hem för underskrift av respektive vårdnadshavare eftersom vissa deltagare 

var omyndiga (i de fall eleverna var myndiga var detta inte nödvändigt). Eftersom inte alla 

deltagare tog med informationsbreven tillbaka till försöksledaren, blev det ett stort problem 

eftersom det innebar att deltagarantalet plötsligt sjönk till hälften. Kontakt togs med 

handledaren på Högskolan, som efter samråd med sina kollegor beslutade att studien kunde 

genomföras trots att samtycke från vårdnadshavarna saknades. Försöksledaren informerade 

skolans rektor om detta, vilken gav sitt stöd till genomförandet av studien. 

     Enkäterna fylldes i under lektionstid och de delades ut efter att eleverna satt sig på sina 

platser. Jag var närvarande vid ifyllandet av enkäterna och samlade själv in dem då eleverna 

hade skrivit färdigt. Jag fanns hela tiden tillhands för eventuella frågor. För vissa elever var 

jag känd sedan tidigare medan jag var okänd för andra.  
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4.3 Etik 
Försöksledaren anser sig ha följt de Humanistiska- och samhällsvetenskapliga 

forskningsetiska huvudprinciperna (ISBN: 91-7307-008-4) eftersom eleverna fått information 

om studien och jag fått deltagarnas samtycke samt hållit materialet konfidentiellt. 

     Försöksdeltagarna blev informerade, både muntligt och skriftligt, om ändamålet med 

studien liksom att deltagandet var frivilligt. På enkäthäftets förstasida krävdes elevens 

godkännande i form av egenhändig namnteckning. Både elever och förhoppningsvis även 

vårdnadshavare blev informerade vart de kunde vända sig om de hade frågor angående 

studien eller om de ville ta del av resultatet. 

     Ingen deltagare i undersökningen var anonym eftersom det gick att härleda enkäterna. 

Detta var nödvändigt eftersom provresultaten sedan skulle kopplas ihop med rätt deltagare.            

     Innan jag lämnade lektionssalarna frågade jag deltagarna om de hade några frågor. Jag 

ville reda ut eventuella oklarheter och försäkra mig om elevernas välbefinnande, det vill säga 

att ingen av deltagarna hade blivit illa berörd av studien.  

5 Resultat 
 
Syftet med undersökningen var att se om självkänsla, ångest och depression påverkade 

gymnasieelevers prestation. Mina hypoteser var följande: ju sämre självkänsla och högre grad 

ångest och depression eleven har, desto sämre presterar denne. Flickor har sämre självkänsla 

och högre grad av ångest- och depression än pojkarna.  

     Resultaten sammanställdes genom envägs-ANOVA2 och korrelationer3 (Pearsons) på 1 % 

nivån (p < 0,01) samt på 7 % nivån (p<0,07). De oberoende variablerna var kön och de 

beroende variablerna var Rosenbergs Self-Esteem Scale (SES), Hospital Anxiety Depression 

Scale (HAD) och betyg. Betygen noterades utifrån ett skriftligt provresultat med 

betygsskalorna: ej utfört prov, icke godkänt, godkänt, väl godkänt, mycket väl godkänt.  

     I figur 1 nedan visas fördelningen av beroendevariablerna i relation till den oberoende 

variabeln. Tabell 1 visar sammanställningen hur de oberoende variablerna i undersökningen 

föll ut över de beroende variablerna. I tabell 2 sammanställdes korrelationer mellan 

summavariablerna. 

                                                 
2 Variansanalys används då man vill jämföra fler än två grupper och med avseende på variabler som man 
normalt kan räkna medelvärde på (intervall och kvotskala). 
3 Räknar ut om det finns något samband mellan variablerna, 5 % korrelationen är statistiskt säkerställd på 5 % 
nivån och 7 % korrelationen är statistiskt säkerställd på 7 % nivån. 
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5.1   Figur 1  
Könseffekter hos variablerna självkänsla, ångest, depression och prestation. 

 

     Självkänsla. Envägs-ANOVA visade signifikant skillnad, F (1,158) = 10,50, p <0,01, 

mellan pojkar och flickor och upplevd självkänsla. Pojkarna rapporterade signifikant högre 

grad av självkänsla (M = 54,88, S = 9,98) p <0,01, och flickorna (M = 48,96, S = 12,78) p 

<0,01 (se tabell 1). 

     Ångest. Envägs-ANOVA visade signifikant skillnad, F (1,158) = 3,71, p <0,05, mellan 

pojkar och flickor och upplev ångest. Pojkarna rapporterade lägre grad av ångest (M = 14,57, 

S = 5,58) p <0.05, och flickorna (M = 16,21, S = 5,24) (se tabell 1). 

     Depression.  Envägs-ANOVA visade ingen signifikant skillnad, F (1,158) = 0,272, p 

<0,60, mellan pojkar och flickor och upplevd depression. Pojkarna rapporterade upplevd 

depression (M = 11,51, S = 4,25), och flickorna (M = 11,21, S = 2,93) (se tabell 1). 

     Betyg. Envägs-ANOVA visade ingen signifikant skillnad, F (1,158) = 0,280, p <0,60, 

mellan pojkar och flickor och prestation på provet. Pojkarnas rapporterade resultat blev (M = 

2,61, S = 1,31) och flickorna (M = 2,71, S = 1,29) (se tabell 1). 

5.2 Tabell 1  

Sammanställning hur de oberoende variablerna i undersökningen föll ut över de beroende variablerna. 
     

Kön Pojke Flicka 
Självkänsla 
F(1,158)=10,50, p<0,01 

54,88 ± 9,98 
        

48,96 ± 12,78** 

Ångest 
F(1,158)=3,71, p<0,05 

14,57 ± 5,58 16,21 ± 5,24* 

Depression 
F(1,158)= 0,272, p<0,60 

11,51 ± 4,25 11,21 ± 2,93 

Betyg 
F(1, 158)= 0,280, p<0,60 

2,61± 1,31 2,71 ± 1,29 

 
** p<0.01 mot pojkar 
 * p<0,05 mot pojkar 
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Korrelationer 

5.3   Tabell 2  
Sammanställning av korrelationerna mellan summavariablerna 
 
  
 Variabel  
Variabel 1. 2. 3. 4. 

1. Självkänsla 
 

1 -,498** -,472** ,097 

2. Ångest 
 

-,498** 1 ,623** -,049 

3. Depression 
 

-,472** ,623** 1 -,145* 

4. Betyg 
 

,097 -,049 -,145* 1 

 
** p<0,01 

   * p<0.07  

 

Korrelationsvärdet mellan självkänsla och betyg blev r = ,097; p <,220, vilket gav ett icke 

signifikant resultat. Korrelationsvärdet mellan ångest och betyg blev r = -,049; p <,542 vilket 

gav ett icke signifikant resultat. Korrelationsvärdet mellan depression och betyg blev r= -,145; 

p < ,068 vilket gav ett signifikant resultat på 0,07 nivån. Korrelationsvärdet mellan 

självkänsla och ångest blev r = -,498; p <0,01, vilket gav ett signifikant resultat på 0,01 nivån. 

Korrelationsvärdet mellan självkänsla och depression blev r = -,472; p <001, vilket gav ett 

signifikant resultat. Korrelationsvärdet mellan depression och ångest blev r = ,623; p <0,01, 

vilket gav ett signifikant resultat. 

6 Diskussion 
 
Enligt Rosenberg (1965 s. 3) påverkades individens självkänsla av egna prestationer som 

denne värderade högt. I studien hade pojkarna högre självkänsla än flickorna men de 

presterade lika bra som dem på provet. En möjlig hypotes är att pojkarna värderade sina 

kommande prov högt vilket medförde högre självkänsla och tvärtom, medan flickorna 

värderade sina kommande prov lågt vilket medförde lägre självkänsla. Wassermann (2003 s. 

86) säger att flickornas självkänsla minskar i puberteten. Studiens resultat visade att flickorna 

hade lägre självkänsla än pojkarna, sedan om det skett en minskning av självkänslan hos dem 

är ovisst eftersom studien inte var longitudinell. Johnson (2003 s. 63) säger att det en myt att 

män har bättre självkänsla än kvinnor. Enligt min studie är det ett faktum att flickorna har 

lägre självkänsla än pojkarna. Visst kan det precis som Johnson säger handla om inlärda 

attityd- och beteendemönster vilket inte har något med självkänsla att göra. Det innebär med 
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andra ord att eleverna kan svara som de förväntas att vara. Jag tror det är många pojkar som 

håller skenet upp, eftersom de är rädda för att bryta det vanliga mönstret.    

     Individer med hög självkänsla ska enligt Coopersmith (1967 s. 242) vara mer 

framgångsrika än individer med låg självkänsla. Sharma & Mavis (2001 s. 723) undersökning 

av indiska kvinnor visade att kvinnor med hög självkänsla presterade bättre än kvinnor med 

låg självkänsla. Detta stödjer inte denna studie, dock är den endast relaterad till ett enda 

provresultat vilket har kunnat påverka reliabiliteten. Det kan även finnas sociala och kulturella 

skillnader vilket har kunnat påverka resultatet. Baumeisters (2003, s.1) studie visade att låg 

självkänsla inte nödvändigtvis behöver resultera i dåliga resultat i skolan och så blev även 

utfallet i denna undersökning.  

     Låg självkänsla var ett ofta förekommande symtom hos deprimerade ungdomar 

(Wasserman 2003 s. 86), och som denna studie visar, finns det starka negativa samband 

mellan självkänsla, ångest och depression, det vill säga ju lägre självkänsla en person har 

desto högre grad av ångest och depression har denne. Enligt Johnson (2003 s. 40) ligger alltid 

en extremt låg självkänsla bakom psykiska tillstånd som ångest, depression och 

skolsvårigheter.  I min studie blir den onda cirkeln synlig eftersom det finns starka 

signifikanta samband mellan ångest, depression och självkänsla. Det var endast depression 

som hade samband med prestation men eftersom depression korrelerar med både självkänsla 

och ångest, anser jag att det finns möjlighet att även dessa variabler indirekt påverkar 

prestationen. Det innebär att då man är deprimerad har man låg självkänsla och hög ångest 

och dessutom presterar man sämre på provet. Det är svårt att avgöra vad som är orsak och 

verkan. 

     Resultatet för ångest visade att pojkarna hade lägre grad av ångest än flickorna. Hot mot 

självkänsla eller rädsla för ett krävande prov leder normalt till ångestpräglade situationer. 

Studien visade att det inte fanns något samband mellan ångest och provresultat. En möjlig 

förklaring till detta resultat kan vara att eleven inte har haft tillräcklig tid på sig att arbeta upp 

någon tentamensstress. Eftersom Angelöw (1995 s 73) säger att tentamensstress påverkar 

prestation tycker jag att man kan ifrågasätta traditionella salstentor. Vid sådana provtillfällen 

utsätts eleverna för en hög ångestsituation när eleven måste visa vad den kan prestera och ofta 

inom en given tid. Ångest kan lätt utvecklas beroende på tidigare erfarenheter och individens 

självblid vid tentamenstillfället. Jag har själv varit med om elever som presterar bra i skolan 

men tappar fullkomligt sina kunskaper vid provtillfällena. Detta kan vara ett tydligt mönster 

på tentamensstress vilket är viktigt att beakta. Enligt Lester (1996 s. 147) säger Carl Rogers 

att ångest är beroende av individens erfarenheter och dennes jag.  När det uppstod 
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inkongruens häremellan, en positiv självkänsla jämte uppskattning som inte blev tillgodosedd, 

upplevde individen ångest. Därför blev individen rädd för att misslyckas eftersom denne 

riskerade att uppleva kongruens mellan erfarenheten och jaget som i sin tur resulterade i en 

negativ självkänsla som i sin tur kan leda till ångest och depression. Att det finns ett samband 

mellan negativ självkänsla, hög ångest- och depression stärker denna studie. I Resar & 

Sjöbloms (2007 s. 1) studie rapporterade kvinnor signifikant högre grad av ångest än män. De 

fann dock ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor avseende depression, något som 

även denna studie konstaterat.   Det har visats att flickor rapporterar en högre grad av oro vid 

prov än pojkar (Cassady & Johnson 2002 s. 202), vilket även denna studie visar eftersom 

ångest karaktäriseras av oro. Flickorna presterar trots detta lika bra resultat på sina prov som 

pojkarna.  

     Wassermann (2003 s. 78) påstod att barn och ungdomar som var deprimerade i regel 

presterade sämre och även denna studie stödjer denna teori. De elever som var deprimerade 

hade lägre provresultat än de som inte var det. Det fanns ingen könsskillnad vad det gäller 

depression. I och med att pojkar och flickor inte skilde sig åt beträffande depression eller 

resultat, kan det finnas något annat samband eller orsak/verkan mellan pojkarnas höga 

självkänsla och flickornas höga ångestnivå och deras prestationer. Enligt Wassermann (2003 

s. 95) rapporteras det att det är en överrepresentation av depressioner hos kvinnor och att svår 

nedstämdhet är fyra gånger vanligare hos flickor än hos pojkar. De svårt nedstämda 

ungdomarna har under depressionens förlopp haft självmordstankar. Av svenska 

gymnasieelever uppger ca 13 % att de någon gång försökt ta livet av sig (a.st.).  Detta är en 

utveckling som måste stoppas. Då vi vuxna som finns i ungdomars omgivning t.ex. i skolan 

ser att elevernas psykiska hälsa är ur balans, måste vi slå larm och kalla in experthjälp för att 

få bukt med problemen. Eftersom det förekommer starka negativa samband mellan 

självkänsla, ångest och depression vill jag tillägga att det är oerhört viktigt att vi pedagoger 

arbetar med att stärka självkänslan hos våra elever.  Vi måste vara lyhörda och möta eleverna 

med engagemang och intresse samt ge dem hopp inför framtiden. Mår man inte psykiskt bra 

är man inte en fullt funktionell människa och hur ska man då kunna göra sitt bästa i skolan? 

    Sammanfattningsvis finner jag att mina frågor är verifierade då resultaten visade att det inte 

fanns något samband mellan elevers grad av självkänsla och ångest kopplat till prestation. 

Depression hade ett måttligt negativt samband till prestation. Flickor visade lägre grad av 

självkänsla och högre grad av ångest än pojkar. Pojkar och flickor skiljde sig inte åt på 

depressionsnivån. Slutsatserna är att trots flickorna har lägre självkänsla, mer ångest och lika 

hög grad depression som pojkarna, presterar de lika bra som de.  
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     En möjlig felkälla till mina resultat kan vara att flickorna förväntas vara mer ångestfyllda 

och ha sämre självkänsla än pojkarna. I dagens samhälle är det även lite av ett modeord att 

säga att man har ångest, vilket även kan bidra till en skev syn på verkligheten. Jag undrar om 

man verkligen skulle må dåligt, skulle man då erkänna det på mina tester eller ens vara med i 

undersökningen?  

     Denna studie var för liten för några generella slutsatser, men det är ändå ett brett spektrum 

gymnasieelever från många olika program som är representerade.  

     Jag var för vissa elever känd medan jag var okänd för andra. Detta var något som har 

kunnat ha påverkat reliabiliteten. Eleverna kan mycket väl ha givit de svar som de trodde att 

undersökningsledaren förväntade sig. De kanske även förväntade sig någon form av belöning 

som att få sluta tidigare, vara tillmötesgående för att ge ett bättre intryck då deras prov snart 

skulle rättas osv.  

     För fortsatt forskning skulle det vara intressant att titta närmare på om eleverna från de 

olika programmen var mer eller mindre homogena inom sina blivande yrken. En annan 

inspirerande tanke vore att jämföra typiska pojkprogram (ex Fordon) med typiska 

flickprogram (ex Barn- och fritid) för att se om det finns några konkreta könsmönster som 

man kan koppla till självkänsla, ångest, depression och studieresultat. Studien skulle även 

kunna genomföras i en större stad än i X stad för att se om det finns någon signifikant skillnad 

mellan en mindre och en större stad, samt få fler antal individer att jämföra mellan. Det vore 

intressant att utföra ett antal djupintervjuer med elever för att få ett bredare spektrum vad det 

gäller de olika variablerna. Detta valdes dock bort eftersom självkänsla, ångest och depression 

är känsliga ämnen att tala med gymnasieelever om. Jag ansåg att jag inte hade den 

professionalism som kanske skulle krävas. Självklart finns det flertalet beroende variabler 

som skulle kunna granskas i studien men jag känner mig nöjd med detta resultat eftersom 

mina frågor är besvarade.  
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                  Bilaga I 

Hej! 
 
Jag är en student från Högskolan i Kalmar som skriver C-uppsats i det allmänna 

utbildningsområdet. Ni har nu valmöjligheten att medverka i min studie, vilken rör diverse 

hälsoaspekter kopplat till prestation, genom att besvara medföljande enkäter. Enkätfrågorna 

kommer senare att ligga till grund för min uppsats om elevers psykiska välbefinnande och 

prestation i skolan. Medverkar ni i studien tillåter ni mig även till att ta del av ert närmsta 

provresultat. Materialet som jag får in bearbetas helt anonymt och konfidentiellt av mig. Med 

andra ord kommer ingen annan än försöksledaren och er specifika lärare i ämnet att ta del av 

ert provresultat. 

     Har ni några frågor angående enkäten eller något annat kring min studie så mejla mig 

gärna. Jag är förstås glad om ni vill medverka i studien eftersom jag anser att hälsoaspekter 

och prestation är viktiga områden och värda att studera. 

 

Tack på förhand! 

 

M.V.H 

 

Matilda Berggren: mb22ea@student.hik.se 

 

Elevens godkännande (signatur):_________________________________________________ 
 

Namn:______________________________________________________________________ 

 

Klass:______________________________________________________________________ 

 

Skola:______________________________________________________________________ 

 



 22 

                  Bilaga II 

Här kommer några frågor med anknytning till Din hälsa. Sätt ett kryss i den ruta som stämmer 
in just på Dig. 
 

1. Kön?  
 Man    Kvinna                

 
2. Hur gammal är du? 
_______ år 
 
3. Är Du:  

 Ensamboende   Samboende 
 
4. Hur många cigaretter röker du per dag? 
_______ st 
 
5. Hur mycket alkohol dricker du per vecka? 
_______ st burkar lättöl 
_______ st flaskor alkoläsk 
_______ st flaskor folköl 
_______ st burkar mellanöl 
_______ st burkar starköl 
_______ st flaskor vin 
_______ cl starksprit 
 
6. Hur ofta har du, under det senaste året, upplevt värk/smärta i nacke, axlar, 

armar, mage eller huvud? 
 Aldrig 

       1 gång/månad 
       1 gång/vecka 
       2-3 gånger/vecka 
       Konstant 

 
7. Hur ofta har Du, under det senaste året, haft sömnproblem? 

 Aldrig 
       1 gång/månad 
       1 gång/vecka 
       2-3 gånger/vecka 
       Konstant 
 

8. Hur ofta är Du fysisk aktiv, t ex en halv timmes snabb promenad? 
 Aldrig 

       Någon gång om året 
       1 gång/vecka 
       2-3 gånger/vecka 
       4 gånger/vecka eller mer 
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9. Hur ofta tittar Du på tv? 
 Mer än 3 timmar/dag 

       2-3 timmar/dag 
       1-2 timmar/dag 
       Mindre än 1 timma/dag 
 

10. Hur stor del av ditt arbete är stillasittande? 
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 
Inget           Helt 
stillasittande          stillasittande 
arbete            arbete 
 
11. Hur bedömer Du ditt allmänna hälsotillstånd? 

 Mycket bra 
       Ganska bra 
       Varken bra eller dåligt 
       Ganska dåligt 
       Mycket dåligt 
 

12. Äter Du smärtstillande medel? 
 Aldrig 

       1 gång/månad 
       1 gång/vecka 
       2-3 gånger/vecka 
       Konstant 
 

13. Äter Du någon medicin för att må bättre t ex SSRI, Prozac etc. 
 Aldrig 

       1 gång/månad 
       1 gång/vecka 
       2-3 gånger/vecka 
       Konstant 
 

14. Om jag fick välj gymnasieprogram på nytt igen, skulle jag välja samma program 
som jag har nu. 

1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 
Nej            Ja 
absolut inte           definitivt 
 
Om Du svarat lägre än 5 på ovanstående ange orsak. 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
      
15. Om jag fick välj skola på nytt igen, skulle jag välja samma skola som jag har nu. 
1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 
Nej            Ja 
absolut inte           definitivt 
Om Du svarat lägre än 5 på ovanstående ange orsak. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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                      Bilaga III 

 
Anvisningar: Läs varje påstående noggrant. Använd skalan nedanför, vänligen sätt en cirkel 
runt siffran som bäst passar in. Besvara varje påstående i enlighet med följande skala: 1: 
överensstämmer inte alls; 2: överensstämmer väldigt lite; 3: överensstämmer lite; 4: 
överensstämmer måttligt; 5: överensstämmer ganska mycket; 6: överensstämmer mycket; 7: 
överensstämmer exakt. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
1. På det hela taget är jag tillfreds med mig själv  1  2  3  4  5  6  7 

2. Ibland tycker jag att jag är en dålig person  1  2  3  4  5  6  7 

3. Jag känner att jag har många goda egenskaper  1  2  3  4  5  6  7 

4. Jag kan göra saker och ting lika bra som andra  1  2  3  4  5  6  7 

5. Jag känner att jag inte har mycket att vara stolt över 1  2  3  4  5  6  7 

6. Då och då känner jag mig verkligen värdelös  1  2  3  4  5  6  7 

7. Jag tycker att jag är en person med ett visst värde 

      i alla fall lika bra som de flesta andra  1  2  3  4  5  6  7 

8. Jag önskar att jag kunde respektera mig själv mera 1  2  3  4  5  6  7 

9. På det hela taget anser jag nog att jag är ett misslyckande 1  2  3  4  5  6  7 

10. Jag är nöjd med mig själv   1  2  3  4  5  6  7 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

Bilaga IV 

Följande påståenden handlar om dig själv. Du skall tala om hur bra du tycker att påståendet 
stämmer in på just dig. Det finns inga rätt eller fel. Sätt ett X i rutan för att markera ditt svar! 
 
Jag känner mig mestadels spänd eller nervös: 

□ Mestadels 
□ Ofta 
□ Av och till 
□ Inte alls 
 

Allting känns trögt: 
□ Nästan alltid 
□ Ofta 
□ Ibland 
□ Aldrig 

 
Jag uppskattar fortfarande saker jag tidigare 
uppskattat: 

□ Definitivt lika mycket 
□ Inte lika mycket 
□ Endast delvis 
□ Nästan inte alls 

 

Jag känner mig orolig, som om jag hade 
”fjärilar” i magen: 

□ Aldrig 
□ Ibland 
□ Ganska ofta 
□ Väldigt ofta 

Jag har en känsla av att något hemskt 
kommer att hända: 

□ Mycket klart och obehagligt 
□ Inte så starkt nu 
□ Betydligt svagare nu 
□ Inte alls 

 

Jag har tappat intresset för hur jag ser ut: 
□ Fullständigt 
□ Till stor del 
□ Delvis 
□ Inte alls 

Jag kan skratta och se det roliga i saker och 
ting: 

□ Lika ofta som tidigare 
□ Inte lika ofta nu 
□ Betydligt mer sällan nu 
□ Aldrig 

 

Jag känner mig rastlös: 
□ Väldigt ofta 
□ Ganska ofta 
□ Sällan 
□ Inte alls 

Jag bekymrar mig över saker: 
□ Mestadels 
□ Ganska ofta 
□ Av och till 
□ Någon enstaka gång 

 

Jag ser med glädje fram emot saker och ting: 
□ Lika mycket som tidigare 
□ Mindre än tidigare 
□ Mycket mindre än tidigare 
□ Knappast alls 

Jag känner mig på gott humör: 
□ Aldrig 
□ Sällan 
□ Ibland 
□ Mestadels  

Jag får plötsliga panikkänslor: 
□ Väldigt sällan 
□ Ganska sällan 
□ Sällan 
□ Aldrig 

 
Jag kan sitta stilla och känna mig 
avslappnad: 

□ Definitivt  
□ Vanligtvis 
□ Sällan 
□ Aldrig  

 

Jag kan uppskatta en bra bok, eller ett TV- 
eller radioprogram:  

□ Ofta 
□ Ibland 
□ Sällan 
□ Mycket sällan 

 


