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Gymnasieutredningen: Är gymnasietiden en 
hopplös tid eller en möjlighet till förändring?

• 75 % av de känslor gymnasiestuderande upplever är negativa känslor så som stress, 
ångest, uppgivenhet och trötthet. Gymnasiestuderande upplever iver med skolan 
bara ett par gånger/månad (Undervisnings- och kulturministeriet, 2017)

• Utmattningen bland gymnasiestuderande har ökat kraftigt de senaste åren 
(Undervisnings- och kulturministeriet, 2017).

• Flickor 17-18 %

• Pojkar just under 10 %

• Unga i Finland födda år 1997 mår sämre än personer födda 10 år tidigare (Ristikari et 
al., 2018) 

• Just nu i Finland den första generationen gymnasiestuderande som upplever mer 
stress än sina föräldrar (Undervisnings- och kulturministeriet, 2017)

• Mellan ungdomarnas utvecklingsbehov, psykologiska välbefinnande och vardagen i 
dagens gymnasium finns ett relativt stort gap (Salmela-Aro & Read, 2017)











Kamp eller flykt?



Ett evolutionsperspektiv på negativa 
känslor och hot

• Adaptiv betydelse i nuet, snabba 
överlevnadsmanövrar

• Styr beteende som räddade liv





• Attack
• Aggressivitet, irritation, 

cynism, förakt...
• Flykt

• Mycket frånvaro, inte 
närvarande i umgänge 
och samspel

• Apati
• Unga som gett upp

Hur ser ett hotläge ut bland unga idag?



Har positiva känslor något syfte eller värde i sig?



Ett evolutionsperspektiv på positiva känslor

• Att bygga överlevnadsresurser

• Adaptiv betydelse över längre tidsperioder

• Möjliggör för individer att ta till sig mer information 
från omgivningen än under neutral eller negativ 
sinnesstämning

Positiva känslor vidgar oss



Positiva känslor...

1. Öppnar upp oss, vidgar oss

2. Stärker oss, hjälper oss att växa

(Fredrickson, 1998, 2001)



Positiva känslor vidgar oss...

• Vi ser mer, tar in mer information 
(Wadlinger & Isaacowitz, 2006; Fredrickson & Branigan, 2005)

• Ökar tex förmågan att känna igen personer 
av en annan färg (Johnson & Fredrickson, 2005)

• Vi är öppnare att lära oss nya saker 
och att göra saker på nya sätt (Isen, 

Johnson, Mertz & Robinson, 1985; Isen & Daubman, 

1984; Fredrickson & Branigan, 2005)



Positiva känslor vidgar oss...

• Vi är kreativare (Estrada, Isen & Young, 1997)

• Vi blir bättre på att lösa problem (Lyubomirsky, 2005; 

Fredrickson & Joiner, 2002)

• Ökar vår känsla av samhörighet med goda 

vänner (Waugh & Fredrickson, 2006; Waugh, Hejmadi, Otake & 

Fredrickson, 2006)

• Vi litar mer på nya människor (Dunn & Schweitzer, 2005)



Positiva känslor får oss att växa

• Kognitiva resurser 

• ökad uppmärksamhet och arbetsminne, 
förmåga att fokusera, lägga märke till vad 
som händer

• Ökar förmåga till kreativt och holistiskt 
tänkande



Positiva känslor får oss att växa...

• Vår kropp mår bättre (fysiska resurser)

• färre förkylningar och mindre 
huvudvärk, immunförsvaret bättre, lägre 
risk för hjärtsjukdomar (Cohen, Doyle & 
Turner, 2003; Fredrickson, Cohn, Coffey, Pek & Finkel, 
2008; Cohen & Pressman, 2006)

• Vi lever längre (upp till 10 år längre) 
(Danner, Snowdon& Friesen, 2001; Levy, Slade & 
Kunkel, 2002; Moskowitz, 2003)



Positiva känslor får oss att växa...

• Psykologiska och sociala resurser

• Vi blir bättre på att komma igen vid 
motgångar (resiliens) (Fredrickson, Tugade, 
Waugh & Larkin, 2003, Tugade & Fredrickson, 2004)

• Vi mår bättre psykiskt (Fredrickson, 2000; Catalino
& Fredrickson, 2011)

• Vi har bättre relationer till vänner och 
familj (Lyubomirsky, 2005; Fredrickson, Cohn, Coffey, Pek & 
Finkel, 2008)

• Människor som är positivare klarar sig 
bättre på jobbet (Losada&Heaphy, 2004)



Positiva känslor vidgar oss och hjälper 
oss att växa...

Vi ser och tar in mer.

Vi förstår mer, kan lösa problem bättre.

Vi blir bättre på att upptäcka och lära oss nya saker. Bättre relationer.

Vi klarar oss bättre i livet.





Coding disease and death

There are few truer snapshots of a country’s wellbeing than its health statistics. While broad 

economic indicators such as Gross Domestic Product may skew impressions of individual 

prosperity, data on disease and death reveal how a population is truly faring.

The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) is the 

bedrock for health statistics. It maps the human condition from birth to death: any injury or disease 

we encounter in life − and anything we might die of − is coded.

Not only that, the ICD also captures factors influencing health, or external causes of mortality and 

morbidity, providing a holistic look at every aspect of life that can affect health.

http://www.who.int/classifications/icd/en/


• Ilska: 5,584

• Ångest: 41,416

• Depression: 54,040

Publicerade artiklar
(Psychological Abstracts,1967-2000)

• Glädje: 415

• Lycka: 1,710

• Tillfredsställelse med 

livet: 2,582

Förhållande: 21/1



Vad är det som är bra med dig?
(What’s strong with you?)



Nätverk för positiv psykologi

• Seligman, 
President för 
APA, 1999:

”Psykologin är 
halvfärdig. Vi måste 
fästa större 
uppmärksamhet vid 
det goda i människor 
och det goda i 
världen”

Martin Seligman



Stärka det goda, bygga resurser

Syftet med positive psykologi är att få tillstånd

en förändring inom psykologin. Vi behöver gå

från att enbart koncentrera oss på att

reparera det värsta i livet till att också bygga

de bästa egenskaperna i livet.
Martin Seligman



Vad är välbefinnande för gymnasie-
studerande?



Välbefinnande i gymnasiet
(Seligman, 2011)

• Positiva känslor

• Engagemang och flow

• Goda Relationer

• Mening

• Arbete väl utfört



Vad får dig att uppleva välbefinnande som 
gymnasiestuderande?

• I hurudana situationer i gymnasiet trivs du och mår bra 
(positiva känslor)?

• Vad för skoluppgifter får dig att känna engagemang och 
flow (tiden flög iväg)?

• Med vem (positiva relationer)?

• Vad känns meningsfullt i dina studier?

• Var känner du att du kan göra en bra insats? Känner du att 
du kan utföra dina studier väl?



Vad görs redan?

• Kurser i stresshantering, mental 
träning

• Ämnesövergripande koordinering av 
prov/läxor

• Studiehandledning

• Skolpsykologer/kuratorer

• Evenemang kring välmående



Argument för att införa kurs i positiv 
psykologi i gymnasier

• För att öka välbefinnande

• Ett studerande som mår bra har lättare att 
lära sig

• För att förebygga och minska 
depression och ångest

• Depression och ångest utbrett bland unga

• För att öka engagemang och 
studiemotivation



• Mål: öka det psykologiska 
välbefinnandet samt förmågan att 
hantera stress och utmaningar hos 
gymnasiestuderande i Svenskfinland

Studera STARKT  - Livsglädje och 
resurser för gymnasiestuderande



• Ett samarbete mellan Helsingfors 
Universitet och Folkhälsan

• Utvecklat i samarbete med Ålands 
Lyceum, Vasa Övningsskolas 
gymnasium och Karleby gymnasium

• Mål: deltagarantal på 400-600 
studerande i finlandssvenska 
gymnasier

Studera STARKT  - Livsglädje och 
resurser för gymnasiestuderande



• Modul 1: Värderingar och prioritering, 
meningsfull målsättning (8 lektioner). 
Hur jag kan kartlägga och använda 
mina inre värderingar som en 
kompass i att prioritera och arbeta 
med meningsfulla mål. 

TEMA 1. ATT BYGGA UPP INRE 
RESURSER



• Modul 2: Mina styrkor (8 lektioner). 
Hur jag kan använda mig av mina 
styrkor för ökad självkänsla, 
medkänsla och i att möta 
utmaningar och utvecklas som 
människa.

TEMA 1. ATT BYGGA UPP INRE 
RESURSER



• Modul 3. Positiva känslor, aktivt 
konstruktivt bemötande och 
konflikthantering (8 lektioner). Hur 
jag kan jobba med att öka och ta 
tillvara positiva sinnestillstånd för 
mindre stress och mer livsglädje. Hur 
vi kan arbeta med goda relationer 
och en sund konflikthantering för att 
må bättre.

TEMA 2. LIVSGLÄDJE OCH 
SOCIALA FÖRMÅGOR 



• Modul 4. Mindset, resiliens och 
acceptans (8 lektioner). Hur vi kan 
jobba med ett mer dynamiskt 
mindset, vår tro på oss själva och vår 
förmåga att utvecklas. Hur vi kan lära 
oss att komma igen vid motgångar 
och öka vår psykologiska flexibilitet.

TEMA 3. BYGGA UPP INRE 
MOTSTÅNDSKRAFT OCH FÖRMÅGA 
ATT HANTERA UTMANINGAR



• Modul 5. Medveten närvaro, 
avslappning (6 lektioner). Hur vi kan 
lära oss att stanna upp, slappna av 
och bli mer medvetet närvarande i 
våra studier, med oss själva och 
andra människor.

TEMA 3. BYGGA UPP INRE 
MOTSTÅNDSKRAFT OCH FÖRMÅGA 
ATT HANTERA UTMANINGAR



• Utvärdering genom intervjuer, 
frågeformulär och fysiologiska 
mätningar av stress (kortisol)

Studera STARKT  - Livsglädje och 
resurser för gymnasiestuderande
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