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Samband mellan tidigare 
studieprestationer, skrivupplevelser 

på universitetsnivå och 
akademiskt välbefinnande bland 

pedagogikstuderande

Forskning

Höjdpunkter

• Lägre studieprestationer i gymnasiet var relaterade till högre upplevelser av 
skrivblockeringar och en tendens att prokrastinera sina studiearbeten under 
universitetsstudierna.

• Studerande med högre studieprestationer upplevde att de var mer produktiva 
och upplevde i större utsträckning skrivande som ett sätt att forma ny kunskap.

• Högre studieprestationer var relaterade till högre nivåer av studierelaterad 
utmattning och cyniska inställningar till studierna.

• En tendens att prokrastinera var relaterad till högre nivå av utmattning, cynism 
och lägre studieengagemang bland studerande.

Studiens syfte var att utreda samband mellan 
pedagogikstuderandes tidigare studiepresta-
tioner i gymnasiet, samt deras skrivupplevelser 
och akademiska välbefinnande på universitets-

nivå. I ett frågeformulär rapporterade finlands-
svenska pedagogikstuderande (N = 192) sina 
studentexamensvitsord i modersmål och litte-
ratur, samt besvarade frågor om adaptiva och 
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maladaptiva skrivupplevelser (kunskapstrans-
formering, produktivitet, skrivblockeringar och 
prokrastinering) och akademiskt välbefinnande 
(studieengagemang och studietrötthet). Resul-
taten från en strukturekvationsmodell visade 
att studerande med lägre studieprestationer i 
gymnasiet upplevde mer skrivblockeringar, var 
mer benägna att skjuta upp studiearbeten, var 
mindre produktiva och rapporterade lägre kun-
skapstransformering under universitetsstu-
dierna. Prokrastinering var även relaterat till 
studerandes akademiska välbefinnande: Stu-
derande som tenderade att skjuta upp arbeten 
rapporterade högre nivåer av studierelaterad 
utmattning och cyniska inställningar till studi-
erna samt lägre nivåer av studieengagemang. 
Sammanfattningsvis visade resultaten på vik-
ten av att göra studerande mer medvetna om 
hur deras prestationer och skrivupplevelser 
relaterar till deras akademiska välbefinnan-
de. Därmed kan man hjälpa dem att hitta mer 
gynnsamma studiestrategier för att stödja både 
lärande och välbefinnande inom högre utbild-
ning.

Nyckelord: akademiskt välbefinnande, en-
gagemang, studietrötthet, skrivupplevelser, 
universitetsstudier, akademiskt skrivande

INLEDNING

Skrivande är en central del av akademis-
ka studier, och studerandes upplevelser 
av skrivande har betydelse för hur de 
närmar sig skrivande (t.ex. avhandlings-
skrivandet) och deras engagemang för 
att utveckla sin akademiska litteracitet 
och sina skrivpraktiker (t.ex. Ask, 2007; 
Lea & Street, 2006). Trots en avsaknad 
av entydiga definitioner av studerandes 
skrivupplevelser har tidigare forskning 

operationaliserat dem som upplevda po-
sitiva, adaptiva aspekter av skrivande 
(t.ex. upplevd produktivitet och skrivande 
för att forma ny kunskap), och negativa, 
maladaptiva problem med skrivande (t.ex. 
skrivblockeringar och tendens att prokras-
tinera) (Castelló m.fl., 2017; Lonka m.fl., 
2014). Tidigare studier har främst fokuse-
rat på doktorander eller forskare (Castelló 
m.fl., 2017; Lonka m.fl., 2014, 2019), 
och resultaten har visat att individer med 
mer positiva skrivupplevelser även har ett 
mer positivt akademiskt välbefinnande. 
Nyligen publicerade nationella rapporter 
och tidigare studier visar däremot på en 
oroväckande utveckling gällande stude-
randes och lärares negativa välbefinnan-
de (Institutet för hälsa och välfärd, 2019). 
Det finns också en risk att negativt välbe-
finnande försämras över tid (Salmela-Aro, 
Savolainen, m.fl., 2009). Därför är det 
motiverat och relevant att undersöka pe-
dagogikstuderandes akademiska välbefin-
nande redan under studietiden och fram-
för allt utreda hur deras skrivupplevelser 
kan förklara förekomsten av negativt väl-
befinnande. Även om tidigare studier har 
undersökt studerandes akademiska väl-
befinnande (se t.ex. Marôco m.fl., 2020) 
och dess samband med studieprestatio-
ner (oftast mätt genom medeltal av stu-
dieprestationer; t.ex. Tuominen-Soini & 
Salmela-Aro, 2014) har ingen, oss veterli-
gen, undersökt välbefinnande i relation till 
upplevelser av skrivande bland studeran-
de. För det första är skrivande en central 
del av studierna i universitetsmiljö, och 
för det andra har studerandes syn på och 
upplevelser av sina egna prestationer och 
kompetenser stor betydelse för deras stu-
dieframgång (Retelsdorf m.fl., 2014). För 
det tredje medför övergången till tredje 
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stadiet utbildning stora förändringar (t.ex. 
ökad självständighet och höjda akademis-
ka krav, men färre möjligheter för stöd för 
lärande), vilket kan leda till negativa för-
ändringar i studerandenas motivation och 
välbefinnande (Eccles & Roeser, 2009). 
Mot bakgrund av dessa punkter är det så-
ledes relevant att undersöka hur skrivupp-
levelser samspelar med universitetsstude-
randes akademiska välbefinnande. 

Eftersom skrivupplevelser och aka-
demiskt välbefinnande är starkt relatera-
de till studerandes akademiska prestatio-
ner (Kim & Seo, 2015; Madigan & Curran, 
2020), beaktas studerandes tidigare stu-
dieprestationer (studentexamensvitsord i 
modersmål och litteratur) i föreliggande 
studie. Studiens syfte är således att un-
dersöka sambanden mellan pedagogik-
studerandes tidigare studieprestationer i 
modersmål och litteratur i gymnasiet, de-
ras skrivupplevelser på universitetsnivå 
(kunskapstransformering, produktivitet, 
skrivblockeringar, prokrastinering) och 
deras akademiska välbefinnande (studie-
engagemang, utmattning och cynism). I 
det följande operationaliserar och beskri-
ver vi akademiskt välbefinnande och skriv-
upplevelser utgående från tidigare forsk-
ning och teori. Därefter beskriver vi hur 
dessa fenomen samspelar med varandra 
och med studerandes akademiska studie-
prestationer. 

Akademiskt välbefinnande

Studerandes akademiska välbefinnande 
är ett mångfasetterat fenomen som ofta 
inkluderar kognitiva och affektiva aspek-
ter, vilket flera forskare antyder även om 
en helt entydig definition saknas (Diener 
m.fl., 2018; Hascher, 2008; Putwain 

m.fl., 2020). Tidigare har akademiskt 
välbefinnande beskrivits som att det re-
presenterar subjektiva, emotionella och 
kognitiva utvärderingar av skolan, och 
ofta har begreppet inkluderat både posi-
tiva och negativa indikatorer (Diener m.fl., 
2018; Putwain m.fl., 2020). Exempelvis 
operationaliserade Hasher (2008) akade-
miskt välbefinnande som närvaron av posi-
tiva attityder till skolan, trivsel i skolan och 
positiv akademisk självuppfattning, samt 
som avsaknaden av negativa indikatorer 
såsom oro, psykosomatiska symptom 
och sociala problem relaterade till skolan. 
På liknande sätt har andra forskare kon-
ceptualiserat akademiskt välbefinnande 
som akademisk självuppfattning, upplev-
da inlärningssvårigheter och skoltrötthet 
(Korhonen m.fl., 2014), skoltrötthet, skol- 
engagemang, värderingar av skolan och 
tillfredsställelse med utbildningsval (Tuo-
minen-Soini m.fl., 2012), och skoltrötthet 
och engagemang (Fiorilli m.fl., 2017).

Inom arbetslivet har välbefinnande 
ofta operationaliserats som arbetsrela-
terat engagemang (på engelska enga-
gement) och trötthet (på engelska burn- 
out), vilka är centrala begrepp inom de-
mands-resources-teorin (Bakker & Deme-
routi, 2017; Lesener m.fl., 2020) som 
utvecklats för att förklara arbetsrelate-
rat välbefinnande och arbetsrelaterade 
prestationer. Utifrån antagandet att ut-
bildningskontexten är den miljö där stu-
derande arbetar – genom deltagande i 
föreläsningar och strukturerade aktivite-
ter med specifika prestationsmål (t.ex. 
genomförande av kurser och erhållande 
av examen) – är det rimligt att undersö-
ka engagemang och trötthet även bland 
studerande (Salmela-Aro & Read, 2017; 
Salmela-Aro & Upadyaya, 2014a; Tuomi-
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nen m.fl., 2020; Widlund m.fl., 2021). 
Demands-resources-teorin har också ny-
ligen anpassats till olika studiekontexter 
(study demands-resources theory: Lese-
ner m.fl., 2020), och teorins underliggan-
de antaganden har bekräftats bland annat 
hos gymnasiestuderande (Salmela-Aro & 
Read, 2017; Widlund m.fl., 2021). 

Mot bakgrund av tidigare empiris-
ka studier och rekommendationer (Ha-
scher, 2008; Pollard & Lee, 2013) samt 
demands-resources-teorin (Bakker & De-
merouti, 2017) representerar således stu-
dieengagemang och studietrötthet akade-
miskt välbefinnande i föreliggande studie. 
Dessa fenomen omfattar kognitiva och 
affektiva komponenter och represente-
rar positiva och negativa indikatorer på 
studerandes subjektiva välmående i stu-
diekontexten (Diener m.fl., 2018). Kom-
binationen av studieengagemang och 
studietrötthet betraktas som centrala fe-
nomen för att förstå studerandes välbefin-
nande och akademiska anpassning i stu-
diekontexten (Leiter & Maslach, 2017). 

Utifrån definitionerna av arbetsrela-
terat engagemang (t.ex. Schaufeli m.fl., 
2002, 2006) har studieengagemang ofta 
definierats som en positiv, studierelaterad 
känsla som innefattar kognitiva och af-
fektiva dimensioner. Det kan innebära en 
känsla av iver och energi av att studera, 
entusiasm och villighet att satsa på studi-
erna, samt känslan att lätt bli uppslukad 
av och kunna koncentrera sig på studierna 
(Fredricks m.fl., 2004; Salmela-Aro & Upa-
daya, 2012; Schaufeli m.fl., 2006). Även 
om dessa aspekter är separata dimensi-
oner av studieengagemang är de starkt 
korrelerande med varandra och operatio-
naliseras ofta som en övergripande faktor 
(Salmela-Aro & Upadyaya, 2012).

Studietrötthet kan vidare förstås 
som en negativ konsekvens av pågåen-
de svårigheter att hantera studierelaterad 
belastning (Di Chiacchio m.fl., 2016; Sal-
mela-Aro, Kiuru, m.fl., 2009). Teoretiskt in-
delas studietrötthet vanligtvis i tre dimen-
sioner: utmattning, cynism och känslor av 
otillräcklighet (Salmela-Aro m.fl., 2009; 
Schaufeli m.fl., 2002). Utmattning karak-
täriseras av studierelaterad överbelast-
ning, framför allt trötthet och utbrändhet. 
Cynism omfattar distanserade attityder 
mot skola och studier och förlorat intres-
se för studierna. Det kan även innebära att 
inte betrakta studierna som meningsfulla. 
Vidare kännetecknas känslor av otillräck-
lighet av förminskning av kompetens och 
prestationer som studerande (Salmela-Aro 
m.fl., 2009). Dessa dimensioner tenderar 
att vara relaterade till olika utbildningsut-
fall på varierande sätt (t.ex. prestationer: 
Salmela-Aro & Upadyaya, 2014b; motiva-
tion: Tuominen-Soini & Salmela-Aro, 2014) 
och brukar därför beaktas separat. Vidare 
anses utmattning och cynism represente-
ra kärnan i studietrötthet, medan känslor 
av otillräcklighet anses vara ett utfall av ut-
mattning och cynism ifall dessa pågår en 
längre tid (Parker & Salmela-Aro, 2011).

Enligt demands-resources-teorin 
(Bakker & Demerouti, 2017; Leiter & 
Maslach, 2017) formas studerandes väl-
befinnande genom två underliggande pro-
cesser: Dels en motiverande process där 
studierelaterade resurser kan leda till hö-
gre studieengagemang, dels en energi- 
krävande process där upplevda krav, an-
tingen från omgivningen eller en själv, kan 
leda till studierelaterad trötthet eller – om 
kraven pågår en längre tid – även mer all-
varliga symtom på illabefinnande. En opti-
mal utveckling sker vid god balans mellan 
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upplevda resurser och studierelaterade 
krav (Bakker & Demerouti, 2017; Leiter & 
Maslach, 2017).              

Akademiska skrivupplevelser

Skrivande kan förstås som en pågåen-
de process som involverar och är starkt 
sammanflätad med skribentens identitet 
och självsäkerhet kring skrivandet (Ivanič, 
1998; Lea & Stierer, 2011) samt emotio-
nella engagemang (Aitchison m.fl., 2012). 
Därför är det rimligt att anta att uppfatt-
ningar om skrivande är viktiga för att nå 
skrivandets mål och att de är relaterade 
till studerandenas övergripande studieen-
gagemang och tillfredsställelse med stu-
dierna överlag. Det är dock sannolikt att 
uppfattningar som hindrar dylika mål kan 
fungera som riskfaktorer för studierelate-
rad utmattning och cyniska attityder till 
studierna. Med tanke på att tidigare stu-
dier har påvisat positiva samband mellan 
studerandes akademiska välbefinnande 
och motivationsrelaterade faktorer (t.ex. 
upplevd självförmåga och värderingar; 
Widlund m.fl., 2020), och särskilt som 
skrivande och textproduktion är en central 
färdighet som krävs för akademiska stu-
dier (t.ex. Ask, 2007; Lea & Street, 2006), 
är det motiverat att undersöka sambanden 
mellan akademiskt välbefinnande och stu-
derandes skrivupplevelser. I föreliggande 
studie antas studerandes skrivupplevelser 
reflektera deras förståelse av och upplev-
da svårigheter med skrivande samt deras 
syn på sig själva som skribenter (Lonka 
m.fl., 2014). Skrivupplevelserna påver-
kar direkt de skrivpraktiker och skrivvanor 
studerande utvecklar kring olika skrivakti-
viteter (Lavelle & Bushrow, 2007; Lonka 
m.fl., 2014). Tidigare studier har visat att 

skrivupplevelser på universitetsnivå kan in-
delas i adaptiva och maladaptiva upplevel-
ser utgående från hur de påverkar stude-
randenas textproduktion. 

Adaptiva skrivupplevelser omfattar 
de upplevelser och påföljande handlingar 
som gynnar studerandes mål med skri-
vande, medan maladaptiva upplevelser 
inbegriper de uppfattningar som funge-
rar som ett hinder för skrivande (Castelló 
m.fl., 2017; Lonka m.fl., 2014). Maladap-
tiva upplevelser anses inkludera bland an-
nat skrivblockeringar (Rose, 1980) och 
prokrastinering (Lonka m.fl., 2014). Skriv-
blockering innebär en oförmåga att skriva 
som inte kan förklaras med svaga läs- och 
skrivfärdigheter eller låg intellektuell ka-
pacitet (Rose, 1980). Några av de vanli-
gaste orsakerna till skrivblockeringar an-
ses vara rädsla för misslyckande, tidigare 
negativa skrivupplevelser och perfektio-
nism (Boice, 1993).  Prokrastinering inne-
bär en tendens att skjuta upp eller miss-
lyckas med att påbörja skrivandet, vilket 
i sin tur har en negativ inverkan på pro-
duktiviteten (Steel, 2007). Adaptiva upp-
levelser har ofta operationaliserats som 
upplevd produktivitet (Pyhältö m.fl., 2012) 
och kunskapstransformering (på engel-
ska knowledge transformation: Bereiter & 
Scardamalia, 2013) – med andra ord en 
syn på skrivande som ett sätt att skapa 
och forma kunskap. Upplevd produktivitet 
anses representera studerandes upplev-
da, ämnesspecifika självförmåga (på eng-
elska self-efficacy) och spegla en tro och 
förväntan på den egna förmågan att klara 
av en specifik uppgift (t.ex. en skrivupp-
gift; Lonka m.fl., 2014). Kunskapstrans-
formering är en viktig kognitiv färdighet 
som kräver både reflekterande och pro-
blemlösningsinriktade färdigheter för att 
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man ska kunna betrakta och använda skri-
vande som ett sätt att forma ny kunskap, 
snarare än enbart reproducera existeran-
de kunskap (Lonka m.fl., 2014).

Enligt demands-resources-teorin kan 
egenskaperna i den miljö individen befin-
ner sig i indelas i krav och resurser. Krav 
som ställs på individen kan kräva fysisk 
och/eller psykologisk (kognitiv och emo-
tionell) ansträngning och är därmed för-
knippade med emotionella påfrestningar 
och stress, vilket i förlängningen kan leda 
till utbrändhet (framför allt utmattning och 
cyniska attityder; Bakker & Demerouti, 
2017). Resurser (individuella eller kontex-
tuella) betraktas i sin tur som faktorer 
som möjliggör högt engagemang (Bakker 
& Demereuti, 2017). Eftersom adaptiva 
och maladaptiva skrivupplevelser anses 
fungera som förutsättningar respektive 
hinder för studerandes vilja att delta och 
investera tid i olika skrivpraktiker kan de 
rimligtvis placeras inom ramen för de-
mands-resources-teorin. De adaptiva och 
maladaptiva upplevelserna representerar 
studerandes individuella resurser (upp-
levd produktivitet och kunskapstransfor-
mering) och krav (skrivblockeringar och 
prokrastinering) i den universitetskontext 
där de befinner sig, och kan således an-
tas påverka utvecklingen av deras akade-
miska välbefinnande (Bakker & Demerouti, 
2016; Lesener m.fl., 2020).

Samband mellan välbefinnande, 
skrivupplevelser och 
studieprestationer

Studerandes skrivupplevelser är posi-
tivt relaterade till använda skrivstrategier 
och akademiska prestationer (Lavelle & 
Bushrow, 2007). Eftersom denna stu-

die ämnar undersöka sambanden mellan 
skrivupplevelser och välbefinnande är det 
således relevant att beakta studerande-
nas tidigare studieprestationer. Tidigare 
tvärsnittsstudier har exempelvis identifie-
rat negativa samband mellan akademis-
ka prestationer och prokrastinering (Car-
den m.fl., 2004; Kim & Seo, 2015) samt 
mellan prestationer och negativa känslor 
gentemot skrivande (t.ex. upplevd själv-
förmåga och skrivångest: Sanders-Reio 
m.fl., 2014). Positiva samband har vidare 
identifierats mellan skrivprestationer och 
upplevd självförmåga gällande skrivande 
(Sanders-Reio m.fl., 2014). I metaanaly-
ser där sambanden mellan studiepresta-
tioner och akademiskt välbefinnande stud-
erats har det framkommit dels negativa, 
generella samband mellan prestationer 
och studietrötthet (Madigan & Curran, 
2020), dels positiva samband mellan pre-
stationer och studieengagemang (Hao Le 
m.fl., 2018).

Sambanden mellan skrivupplevelser 
och välbefinnande har däremot under-
sökts i väldigt få studier. Majoriteten av 
dessa studier har undersökt dylika sam-
band bland doktorander och forskare och 
använt sig av tvärsnittsdata. Lonka m.fl. 
(2014) fann exempelvis att skrivblocke-
ringar och prokrastinering var relaterade 
till ökad stress, utmattning och ångest 
samt lägre intresse bland doktorander. 
Även Beutel m.fl. (2016) fann att prokras-
tinering var relaterat till högre nivåer av 
stress, depression, ångest och lägre till-
fredsställelse med livet. Vidare visade Cas-
telló m.fl. (2017) att adaptiva skrivupple-
velser (kunskapstransformering, upplevd 
produktivitet) var relaterade till högre ni-
våer av engagemang och lägre nivåer av 
utmattning. Maladaptiva skrivupplevelser 
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ledde dock till ökad utmattning (Castelló 
m.fl., 2017; Hall m.fl., 2019). Väldigt få 
studier har undersökt longitudinella sam-
band mellan välbefinnande och skrivupp-
levelser, men Tice och Baumaister (1997) 
konstaterade att prokrastinering ledde 
till ökade nivåer av stress under ett läsår 
bland universitetsstuderande. 

Positiva relationer mellan prestatio-
ner, skrivupplevelser och studieengage-
mang, och även negativa samband mellan 
prestationer, skrivupplevelser och studie-
trötthet, kunde eventuellt förklaras av så 
kallade ”vinst- och förlustspiraler” som 
föreslagits av demands-resources-teorin 
(Bakker & Demerouti, 2017; Hobfoll m.fl., 
2018). Enligt demands-resources-teorin 
kan studietrötthet utvecklas om studiemil-
jön ställer höga krav och erbjuder få stu-
dieresurser, medan tillgången till kontex-
tuella och personliga resurser främjar 
studieengagemang som leder till mer 
positiva utfall (Salmela-Aro & Upadyaya, 
2014b). De individer som är mer engage-
rade i sina studier har med andra ord san-
nolikt de resurser som krävs (t.ex. adapti-
va skrivupplevelser) för att kunna fokusera 
och engagera sig i studierna, vilket också 
gör dem mer motiverade att förbli enga-
gerade och även hjälper dem lyckas ska-
pa flera resurser över tid. Över tid skapar 
detta en vinstspiral (Bakker & Demerouti, 
2017; Hobfoll m.fl., 2018). Liknande sam-
band har dock hittats i energikrävande 
processer, och detta indikerar att indivi-
der som upplever höga studierelaterade 
krav och påfrestningar (t.ex. maladapti-
va skrivuppfattningar) är mer benägna att 
uppvisa ett självdestruktivt beteende, vil-
ket skapar fler krav för dem över tid. Det-
ta skapar i sin tur en förlustspiral (Hobfoll 
m.fl., 2018).

Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att utreda sambanden 
mellan pedagogikstuderandes tidigare 
studieprestationer i modersmål och litte-
ratur i gymnasiet, deras skrivupplevelser 
på universitetsnivå, samt deras akademis-
ka välbefinnande. Studien ämnar besvara 
följande forskningsfråga:

Hurdana samband finns mellan stude-
randes tidigare studieprestationer i 
modersmål och litteratur, deras aka-
demiska skrivupplevelser på universi-
tetsnivå och deras akademiska välbe-
finnande?

 Mot bakgrund av tidigare forskning 
(Kim & Seo, 2015; Sanders-Reio m.fl., 
2014) förväntar vi oss att studerande 
med högre studieprestationer i gymna-
siet också rapporterar mer adaptiva skriv-
upplevelser (H1: kunskapstransformering, 
produktivitet) och färre problem med skri-
vande (H2: skrivblockeringar, prokrastine-
ring) under sina universitetsstudier. Vida-
re förväntar vi oss att högre prestationer i 
gymnasiet också leder till högre studieen-
gagemang (H3) och lägre nivåer av studie- 
trötthet (H4: utmattning, cynism) under 
universitetsstudierna (Hao Le m.fl., 2018; 
Madigan & Curran, 2020). Med utgångs-
punkt i tidigare studier (Castelló m.fl., 
2017; Hall m.fl., 2019; Lonka m.fl., 2014) 
och demands-resources-teorin (Bakker & 
Demerouti, 2017; Lesener m.fl., 2020) 
förväntar vi oss slutligen att mer adaptiva 
skrivupplevelser (kunskapstransformering, 
produktivitet) är relaterade till högre nivå av 
studieengagemang (H5) och en lägre nivå 
av studietrötthet (H6; utmattning, cynism). 
Vi förväntar oss motsatta samband mellan 
maladaptiva skrivupplevelser (skrivblock-
eringar, prokrastinering) och studerandes 
akademiska välbefinnande (H7, H8).
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METOD

Genomförande och respondenter

Studien genomfördes inom forsknings-
projektet (dolt) vid (dolt) Universitet 
(2017–2021). American Psychology As-
sociations (APA) och den finländska Forsk-
ningsetiska delegationens (TENK) etiska 
riktlinjer följdes noggrant under hela pro-
jektets genomförande. Ett delsyfte inom 
projektet var att kartlägga studerandes 
akademiska välbefinnande med fokus på 
skrivande i akademisk miljö. Sammanlagt 
deltog 192 studerande inom pedagogiska 
vetenskaper (56 % klasslärarstuderande, 
27 % speciallärarstuderande, 6 % stude-
rande inom pedagogiskt ledarskap och 
utvecklingsarbete, 4 % studerande inom 
småbarnspedagogik och 3 % studeran-
de inom slöjd- och hushållsvetenskaper). 
Sammanlagt studerade 55 % på kandi-
datnivå och 45 % på magisternivå. Data-
insamlingen genomfördes 2019–2020 
med en elektronisk enkät där studerande-
na ombads rapportera sina tidigare stu-
dieprestationer (studentexamensvitsord i 
modersmål och litteratur) samt sina upple-
velser av akademiskt skrivande och välbe-
finnande. Respondenterna arbetade med 
sin kandidat- eller magisteravhandling när 
de besvarade enkäten. Deltagande i stu-
dien var frivilligt, och studerandena kunde 
välja att fylla i enkäten under en föreläs-
ning eller sin fritid.

Mätinstrument

Studieprestationer. Respondenterna 
rapporterade sina resultat från student-
examen i modersmål och litteratur, som 
i denna studie representerar deras tidiga-

re studieprestationer i ämnet från gymna-
siet. I Tabell 1 presenteras deskriptiv sta-
tistik, reliabilitet och korrelationer mellan 
mätinstrumenten. T-test användes för att 
granska eventuella signifikanta skillnader i 
mätvariablerna mellan studerande på kan-
didat- och magisternivå (se Tabell 2). Re-
sultaten visade att studerande på kandi-
datnivå rapporterade något högre nivåer 
av prokrastination, medan magisterstude-
rande var något mer produktiva än kandi-
datstuderande, även om det var fråga om 
små skillnader. Alla övriga skillnader var 
icke-signifikanta.

Akademiska skrivupplevelser. Skriv-
upplevelser på universitetsnivå mättes 
med The Writing Process Questionnaire 
(Lonka m.fl., 2014). Testet mäter sex di-
mensioner av studerandes skrivupplevel-
ser: två positiva, adaptiva dimensioner 
(kunskapstransformering, produktivitet) 
och fyra negativa, maladaptiva dimensi-
oner (skrivblockeringar, prokrastinering, 
medfödd förmåga, perfektionism). I denna 
studie inkluderades de båda adaptiva di-
mensionerna och två maladaptiva dimen-
sioner. Testet innehöll sex påståenden för 
kunskapstransformering (t.ex. Skrivandet 
innebär ofta skapandet av nya idéer och 
sätt att uttrycka mig på), fyra påståenden 
för produktivitet (t.ex. Jag skriver och pro-
ducerar text regelbundet), fem påståen-
den för skrivblockeringar (t.ex., Mina tidi-
gare skrivupplevelser är främst negativa) 
och fyra påståenden för prokrastinering 
(t.ex. Jag skjuter ofta upp mina studiear-
beten till sista minuten). Påståendena be-
svarades med en femgradig Likertskala (1 
= håller inte med, 5 = håller helt med).
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Akademiskt välbefinnande. Studieen-
gagemang mättes med mätinstrumentet 
Schoolwork Engagement Inventory (Sal-
mela-Aro & Upadaya, 2012), som består 
av nio påståenden som mäter energi (t.ex. 
Då jag studerar är jag full av energi), de-
dikation (t.ex. Studierna är mycket bety-
delsefulla för mig) och absorption (t.ex. 
Tiden flyger iväg när jag studerar). Frågor-
na besvarades med hjälp av en sjugradig 
Likertskala (1 = aldrig, 7 = varje dag). En 
övergripande faktor användes för att mäta 
studerandenas studieengagemang.

Studietrötthet mättes med hjälp av 
mätinstrumentet School Burnout Invento-
ry (Salmela-Aro, Kiuru, m.fl., 2009). Sam-
manlagt består testet av fyra påståenden 
som mäter utmattning (t.ex. Det känns 
som jag drunknar i skolarbete), tre påstå-
enden som mäter cynism (t.ex. Jag är inte 
intresserad av mina studier och tänker 
ofta på att sluta studera) och två påståen-
den som mäter känslor av otillräcklighet 
(t.ex. Jag har ofta känslor av otillräcklig-
het i mina studier). I denna studie inklude-
rades påståenden som mäter utmattning 
och cynism (totalt sju påståenden). Både 
utmattning och cynism anses represen-
tera kärnan och de mest centrala aspek-
terna av studietrötthet, medan känslor av 
otillräcklighet har förklarats som en följd 
av utmattning och cynism (Schaufeli m.fl., 
2002). Denna tvåfaktormodell har rekom-
menderats när studietrötthet analyseras 
tillsammans med studieengagemang, ef-
tersom känslor av otillräcklighet tenderar 
att delvis överlappa en del påståenden 
som mäter studieengagemang (Schaufeli 
m.fl., 2002). I studien testades även en 
trefaktormodell för studietrötthet, men i 
likhet med tidigare studier som undersökt 
studieengagemang och studietrötthet 

bland universitetsstuderande (Schaufeli 
m.fl., 2002) fann vi flera korsladdningar 
mellan påståenden för otillräcklighet och 
övriga faktorer. En tvåfaktormodell läm-
pade sig därför bättre för studiens data. 
Påståendena besvarades med hjälp av en 
sexgradig Likertskala (1 = helt av annan 
åsikt, 6 = helt av samma åsikt).
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. M (SD)
1 Studieengagemang 1

2 Utmattning -0.33* 1 2.9 (1.10)

3 Cyniskhet -0.63* 0.44* 1 2.2 (1.14)

4 Kunskapsförmedling 0.19* 0.10 -0.9 1 3.8 (0.56)

5 Produktivitet 0.26* -0.10 -0.19* 0.20* 1 2.6 (0.87)

6 Skrivblockeringar -0.25* 0.25* 0.22* -0.12 -0.49* 1 2.4 (0.71)

7 Prokastinatrion -0.30* 0.33* 0.29* -0.11 -0.54* 0.49* 1 3.0 (1.00)

8 Modersmålsvitsord 0.03 0.07 0.08 0.16* 0.20* -0.32 -0.21* 1 4.8 (0.3)

Cronbachs alfa 0.94 0.81 0.87 0.76 0.84 0.70 0.84 –

Kommentar. * = p < 0.05.

Tabell 1

Korrelationer och deskriptiv statistik över summavariabler

Tabell 2

Skillnader i mätvariabler mellan studerande på kandidat- och magisternivå

 t df p Cohen's d
Studieengagemang -0.6774 190 0.499

Utmattning 1.2905 190 0.198

Cyniskhet 0.0377 190 0.970

Skrivblockeringar 1.0482 190 0.296

Prokrastination 2.0384 190 0.043 0.26

Kunskapstransformering -1.7380 190 0.084

Produktivitet -2.4046 190 0.017 0.35

Modersmålsvitsord -1.6104 190 0.109
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Analys

Samtliga analyser genomfördes i ana-
lysverktyget Mplus (Muthén & Muthén, 
1998–2017). Det interna databortfallet 
varierade mellan 0 och 3 %, och Littles 
MCAR-test visade att bortfallet var helt 
slumpmässigt MCAR (χ2(465) = 474,159, 
p = 0.374). Databortfall hanterades med 
estimatet Full Information Maximum Likeli-
hood (FIML) som beaktar all tillgänglig in-
formation för att estimera parametrarna i 
modellen. Analyserna inleddes genom att 
mätinstrumentens validitet undersöktes 
med hjälp av en konfirmatorisk faktora-
nalys. Därefter användes en strukturekva-
tionsmodell för att analysera sambanden 
mellan studieprestationer, skrivupple-
velser och välbefinnande bland respon-
denterna. I bägge analyserna användes 
chi-square (χ2), Comparative Fit Index (CFI 
nära > 0,95) och Root Mean Square Er-
ror of Approximation (RMSEA nära < 0,05) 
som gränsvärden för att avgöra graden 
av modellanpassning (Marsh m.fl., 2004). 
För att avgöra signifikansen för de indirek-
ta effekterna användes konfidensintervall 
med 95 % säkerhet.

RESULTAT

Preliminär analys

Inledningsvis testades validiteten för samt-
liga mätinstrument med hjälp av konfirma-
torisk faktoranalys. Utgående från tidigare 
studier och valideringar av de inkluderade 
mätinstrumenten (Lonka m.fl., 2014) tes-
tades en modell där påståenden för stu-
dieengagemang laddades på en faktor, 
påståenden för studietrötthet laddades på 
två faktorer (utmattning och cynism) och 
påståendena för skrivupplevelser ladda-
des på fyra faktorer (kunskapstransfor-
mering, produktivitet, skrivblockeringar 
och prokrastinering). Några påståenden 
för studieengagemang korrelerade väldigt 
starkt (påståendena 1, 4, 8 och 9), efter-
som påståendena var väldigt lika, och de 
specificerades därför att korrelera med 
varandra i modellen. De slutliga faktormo-
dellerna hade god modellanpassning och 
presenteras i Tabell 3.

Mätinstrument Faktormodell χ2 df CFI TLI RMSEA p
Skolengagemang 1 faktor 47,492 25 0,979 0,969 0,065 0,00

Skoltrötthet 2 faktorer 1122,955 13 1,00 1,00 0,000 0,66

Skrivupplevelser 4 faktorer 177,121 113 0,951 0,941 0,052 0,00

Tabell 3

Faktormodellernas anpassningsgrad
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Samband mellan studieprestationer, 
skrivupplevelser och välbefinnande

Efter mätinstrumentens validering speci-
ficerades relationerna mellan de stude-
rade faktorerna i en strukturekvations-
modell. Först undersöktes alla direkta 
effekter av tidigare studieprestationer på 
studerandenas skrivupplevelser (d.v.s. 
kunskapstransformering, produktivitet, 
skrivblockeringar och prokrastinering) 
och akademiska välbefinnande (studie-
engagemang och studietrötthet). Däref-
ter tillsattes samtliga direkta effekter av 
studerandenas skrivupplevelser på deras 
akademiska välbefinnande. Slutligen spe-
cificerades även alla indirekta effekter för 
att undersöka om studerandenas skriv-
upplevelser medierar effekten från tidiga-
re studieprestationer till deras akademiska 
välbefinnande. Den slutliga modellen hade 
god modellanpassning till data [χ2(502) = 
782,712, p = 0,00, RMSEA = 0,054, CLI 
= 0,91, TLI = 0,90] och förklarade 16 % 
av variansen i studieengagemang, 29 % 
av variansen i utmattning, och 18 % av va-
riansen i studerandes cyniska inställning-
ar. Resultaten visualiseras i Figur 1.

Studerandenas tidigare studie-
prestationer hade signifikanta, direk-
ta effekter på alla dimensioner av deras 
skrivupplevelser, men också på deras stu-
dietrötthet. Studieprestationernas effek-
ter på de studerandenas upplevelser av 
kunskapstransformering och produktivitet 
var positiva, men studerande med lägre 
studieprestationer rapporterade högre ni-
våer av skrivblockeringar och prokrasti-
nering under sina universitetsstudier. Ti-
digare studieprestationer från gymnasiet 
hade även signifikanta, direkta effekter på 
studerandenas studietrötthet. Högre pre-

stationer i gymnasiet ledde till mer utmatt-
ning och cynism i relation till studierna.

 Det hittades även indirekta effekter 
mellan prestationsnivå och akademiskt 
välbefinnande, som medierades genom 
studerandenas skrivupplevelser. Moders-
målsvitsordet hade en positiv, indirekt ef-
fekt på studieengagemang, som mediera-
des genom studerandenas upplevelse av 
skrivande som kunskapstransformering (β 
= 0,09 95 % CI [0,01, 0,13]), medan mo-
dersmålsvitsordet hade negativa, indirek-
ta effekter på utmattning (β = -0,09 95 % 
CI [-0,11, -0,01]) och cynism (β = -0,07 
95% CI [-0,09, -0,002]), som medierades 
genom studerandenas tendens att pro-
krastinera i sitt skrivande.



66     NMI Bulletinens svenskspråkiga specialnummer, 2022 © Niilo Mäki Stiftelsen

Vitsord i  
modersmål  

och litteratur

Block1

Prod1 Know1

Block3

Prod3 Know3

Prok2Block2

Prod2 Know2

Prok1Block4

Prod4 Know4 Know5

Prok3

Utma1

Eng1

Eng5

Cyn1

Utma2

Eng2

Eng6

Cyn2

Utma3

Eng3

Eng7

Eng9

Cyn3

Utma4

Eng4

Eng8

Skriv- 
blockering

Produktivitet

Prokrasti- 
nation

Kunskaps- 
transforme-

ring

Cynism

Utmattning

Engagemang

-0
.5

0

-0.24

0.22

0.39

0.32

0.31

0.25

-0.25

0.25

0.30

Figur 1

Signifikanta stigar mellan prestationer, skrivupplevelser och akademiskt välbefinnande

Kommentar. Siffrorna representerar standardiserade regressionskoefficienter. Block = skrivblockeringar, 

Prok = prokrastination, Prod = produktivitet, Know = kunskapstransformering, Utma = utmattning, Cyn = 

cynism, Eng = engagemang.

DISKUSSION

Denna studie undersökte sambanden mel-
lan pedagogikstuderandes tidigare studie-
prestationer, deras skrivupplevelser och 
deras akademiska välbefinnande. Studien 

bidrar till en ökad förståelse för hur stude-
randes skrivupplevelser är relaterade till ti-
digare studieprestationer och akademiskt 
välbefinnande i högre utbildning. Trots för-
ändringar i studiemiljö från gymnasiet till 
högre utbildning visar resultaten att tidi-
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gare studieprestationer påverkar stude-
randes skrivupplevelser både positivt och 
negativt, medan adaptiva och maladapti-
va skrivupplevelser är direkt relaterade 
till studerandes mer ämnesövergripande 
akademiska välbefinnande. I det följande 
diskuteras resultaten i relation till tidigare 
forskning och teori.

I linje med tidigare studier (Kim & 
Seo, 2015; Sanders-Reio m.fl., 2014) och 
studiens hypoteser (H1, H2) visade sig 
studerandenas prestationer i studentexa-
men i modersmål och litteratur vara rela-
terade till deras adaptiva och maladaptiva 
skrivupplevelser på universitetet. Stude-
rande med högre vitsord i studentexamen 
i modersmål och litteratur upplever sig 
med andra ord vara mer produktiva som 
skribenter under universitetsstudierna, 
oavsett förändringen i studiekontext från 
gymnasiet till högre utbildning. De an-
ser i högre utsträckning att skrivande är 
ett sätt att forma och skapa ny kunskap 
(d.v.s. kunskapstransformering). Däremot 
innebär dessa resultat att studerande som 
inleder universitetsstudierna med svagare 
tidigare prestationer (t.ex. inlärningssvå-
righeter) även är i större risk för att drab-
bas av skrivblockeringar, samt att pro-
krastinera och skjuta upp sitt skrivande. 
Eftersom prokrastinering och skrivblocke-
ringar har visat sig ha en negativ inverkan 
på fortsatt skrivproduktion och prestatio-
ner (Kim & Seo, 2015) är det ytterst vik-
tigt att dessa resultat tas på allvar. Detta 
resultat kan betraktas vara särskilt viktigt 
med tanke på att utbildningsplatserna har 
ökat under de senaste åren, vilket medför 
en större variation bland studerande på 
universiteten. Detta inkluderar även stude-
rande i behov av stöd för lärande.

Tidigare prestationer i modersmål 

och litteratur påverkar även studerandes 
mer ämnesövergripande akademiska väl-
befinnande, dock på ett oväntat sätt. I 
motsats till studiens hypoteser (H3, H4) 
visar resultaten att studerande med högre 
vitsord i studentexamen är mer utmattade 
på grund av studierna. Dessa studerande 
rapporterar mer cyniska inställningar till 
studierna. Studieprestationer identifieras 
däremot inte ha direkta effekter på stu-
derandenas studieengagemang. Fastän 
resultaten är något oväntade är de inte 
unika, eftersom tidigare studier, som hu-
vudsakligen baserats på tvärsnittsdata, 
har funnit negativa samband mellan pre-
stationer och studietrötthet och positiva 
samband mellan prestationer och studie-
engagemang (Hao Le m.fl., 2018; Madi-
gan & Curran, 2020). De relativt få ex-
isterande longitudinella studier som har 
undersökt sambanden mellan prestatio-
ner, studieengagemang och studietrött-
het visar något tvetydiga resultat. Palos 
m.fl. (2019) hittade negativa, longitudinel-
la samband mellan prestationer och stu-
dietrötthet bland universitetsstuderande 
under ett läsår. Wang m.fl. (2015) konsta-
terade att prestationer var negativt rela-
terade till studerandes övergripande nivå 
av studietrötthet, men inte till utveckling 
av studietrötthet från årskurs 9 till andra 
stadiet (d.v.s. tillväxtkurvans lutning). Dä-
remot existerar tidigare studier som har 
påvisat liknande positiva samband som 
i föreliggande studie. Parviainen m.fl. 
(2020) fann att högre läsfärdigheter i års-
kurs 6 förutspådde högre nivåer av cy-
nism i andra stadiet, medan Salmela-Aro 
och Upadyaya (2017) och Widlund m.fl. 
(2020) fann att utmattning ledde till hö-
gre utbildningsmålsättningar bland elever 
i årskurs 9 och bland studerande inom an-
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dra och tredje stadiet. 
Dessa resultat kan delvis förklaras 

genom att de reflekterar en grupp stude-
rande som ofta har identifierats i studier 
som utgått från en mer personoriente-
rad approach. Dessa studier har genom-
gående identifierat en grupp studerande 
som uppvisar höga studieprestationer och 
höga nivåer av studietrötthet (Salmela-Aro 
& Read, 2017; Tuominen-Soini & Salme-
la-Aro, 2014; Widlund m.fl., 2018). Stude-
rande som presterar bra lägger sannolikt 
ner mycket tid och resurser på att fort-
sätta prestera bra och kan riskera att bli 
utmattade och trötta på grund av studier-
na över tid, särskilt om de saknar centra-
la resurser, såsom stöd av föreläsare el-
ler studiekamrater (Bakker & Demerouti, 
2017). Demands-resources-teorin erbjud-
er en annan möjlig förklaring i och med an-
tagandet att effekterna av studierelatera-
de resurser (t.ex. högre intresse och hög 
motivation för studierna) är speciellt fram-
trädande när de upplevda kraven också är 
höga, det vill säga när det finns en god 
balans mellan krav och resurser (Bakker 
& Demerouti, 2017; Hobfoll m.fl., 2018). 
Följaktligen behöver höga resurser (t.ex. 
höga studieprestationer) inte nödvändigt-
vis leda till högre akademiskt välbefinnan-
de ifall de upplevda studierelaterade kra-
ven inte ses som tillräckligt utmanande. 
Det bör dock påpekas att prestationer 
och välbefinnande i denna studie mättes 
en relativt lång tid från varandra och re-
presenterar prestationer och välbefinnan-
de inom olika kontexter och utbildnings-
stadier (prestationer inom modersmål och 
litteratur i gymnasiet och mer generellt 
välbefinnande i relation till universitetsstu-
dierna), vilket också kan vara en förkla-
ring till resultaten. Dessa resultat visar att 

sambanden mellan prestationer och välbe-
finnande inte alltid är helt entydiga, vilket 
pekar på att en del studerande inte upple-
ver en optimal balans mellan de personli-
ga och kontextuella resurser och krav de 
möter under universitetsstudierna. 

Resultaten gällande sambanden mel-
lan skrivupplevelser och akademiskt väl-
befinnande överensstämmer delvis med 
förväntningarna från tidigare studier (Cas-
telló m.fl., 2017; Hall m.fl., 2019; Lon-
ka, 2014) och demands-resources-teo-
rin (Bakker & Demerouti, 2017; Lesener 
m.fl., 2020), eftersom studerande som 
ansåg att skrivande är ett sätt att skapa 
och forma ny kunskap (kunskapstransfor-
mering) visade sig vara mer engagerade i 
sina studier överlag (H5). Dessa resultat 
kunde eventuellt förklaras genom vinst-
spiraler i enlighet med demands-resour-
ces-teorin (Bakker & Demerouti, 2017; 
Hobfoll m.fl., 2018). Studerande med en 
positiv syn på skrivande och en tro på den 
egna förmågan att kunna skapa och for-
ma ny kunskap innehar sannolikt de resur-
ser som krävs för att kunna investera en-
ergi och tid i sina studier. Detta kan göra 
dem mer benägna att även nå sina skriv-
mål och fortsätta att prestera bra, vilket 
fostrar ett högt studieengagemang (Hob-
foll m.fl., 2018). Tvärtemot förväntningar-
na finns det dock inget samband mellan 
adaptiva skrivupplevelser och studietrött-
het (H6). 

Denna studie visar på samband mel-
lan studerandes maladaptiva skrivupp-
levelser och akademiska välbefinnande, 
men endast gällande tendensen att pro-
krastinera (H7, H8). Prokrastinering ver-
kade vara den aspekt som hade mest 
inverkan på studerandenas akademiska 
välbefinnande överlag. Studerande som 
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tenderade att skjuta upp sina skrivarbe-
ten var mer utmattade, hade mer cyniska 
inställningar till studierna och var mindre 
engagerade i studierna. Resultaten över-
ensstämmer med tidigare studier som 
har hittat liknande samband mellan pro-
krastinering, engagemang, stress och ut-
mattning bland doktorander och forskare 
(Castelló m.fl., 2017; Lonka m.fl., 2019). 
Resultaten kunde delvis spegla de förlust-
spiraler som beskrivs av demands-resour-
ces-teorin (Bakker & Demerouti, 2017; 
Hobfoll m.fl., 2018) i och med att prokras-
tinering och att skjuta upp studiearbeten 
sannolikt medför ytterligare studierela-
terade krav med tiden. Sådana krav kan 
exempelvis vara ökade krav av föreläsa-
re, tidspress och i värsta fall ekonomiska 
krav i form av minskat studiestöd orsakat 
av uteblivna studieprestationer, vilka alla 
sannolikt har en negativ inverkan på stu-
derandes välmående. Eftersom studeran-
de med lägre studieprestationer visade 
sig vara mer benägna att prokrastinera 
finns det en risk att studerande som inle-
der universitetsstudierna med svaga stu-
dieprestationer lättare hamnar i dylika för-
lustspiraler. Detta kan resultera i negativa 
utfall, inte endast gällande deras fortsatta 
studieprestationer, men också deras aka-
demiska välbefinnande (Korhonen m.fl., 
2014).

Studiens begränsningar och förslag 
på fortsatt forskning

Vi medger att denna studie har några 
begränsningar som bör beaktas när stu-
diens resultat tolkas. För det första är det 
viktigt att poängtera att de studerandenas 
studieprestationer mättes redan under 
gymnasiet, vilket möjliggör kausala slut-

satser kring hur tidigare prestationer för-
utspår studerandes skrivupplevelser och 
välbefinnande under universitetsstudier-
na. Däremot mättes skrivupplevelser och 
välbefinnande vid samma tidpunkt. Därför 
är det inte möjligt att dra kausala slutsat-
ser om hur skrivupplevelser och välbe-
finnande påverkar varandra över tid. De-
mands-resources-teorin användes för att 
göra grundläggande antaganden för ana-
lysmodellen (Bakker & Demerouti, 2017). 
Teorin föreslår att upplevda kontextuella 
och individuella krav och resurser leder 
till studieengagemang och utbrändhet. 
Eftersom väldigt få studier har undersökt 
och bekräftat samband mellan skrivupple-
velser och välbefinnande över tid är det 
möjligt att studerandes negativa skrivupp-
levelser har påverkats av tidigare nega-
tivt välbefinnande och att dessa resultat 
speglar reciproka vinst- och förlustspiraler 
(Bakker & Demerouti, 2017; Hobfoll m.fl., 
2018). I fortsatt forskning vore det där-
för viktigt att följa upp studerandes skriv-
upplevelser över tid för att få en bättre 
förståelse av hur de utvecklas under uni-
versitetsstudierna. Det vore värdefullt att 
mäta studerandes välbefinnande i ett se-
nare skede för att få en bättre förståelse 
för hur skrivupplevelser och akademiskt 
välbefinnande samspelar under universi-
tetsstudierna, men också hur de påverkar 
arbetsrelaterat engagemang och trötthet 
i framtiden.

Det är viktigt att beakta att studiens 
analyser fokuserar på genomsnittliga sam-
band (d.v.s. en variabelcentrerad design) 
och att det finns en risk att analysen ger 
en förenklad bild av det mångfasetterade 
samspelet som existerar mellan prestatio-
ner, skrivupplevelser och välbefinnande. 
Med tanke på att tidigare studier har kon-
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staterat att studerande kan uppvisa varie-
rande mönster av prestationer, motiva-
tionsrelaterade faktorer och akademiskt 
välbefinnande skulle det vara viktigt att 
fortsatt forskning skulle utreda ifall dylika 
icke-linjära samband kan identifieras bland 
studerandes prestationer, skrivupplevel-
ser och akademiska välbefinnande. Det-
ta är väsentligt för att bättre kunna iden-
tifiera studerande med negativa mönster 
i antingen sina skrivupplevelser eller sitt 
välbefinnande, och därmed kunna erbjuda 
lämpliga resurser för att möta deras varie-
rande behov av stöd.

Konklusion och implikationer

Sammanfattningsvis bidrar studien till en 
ökad förståelse för hur studerandes skriv-
upplevelser är relaterade till tidigare stu-
dieprestationer och akademiskt välbefin-
nande i högre utbildning. Resultaten visar 
att även om studiemiljö förändras påver-
kar tidigare studieprestationer studeran-
des skrivupplevelser både positivt och 
negativt. Skrivupplevelserna är i sin tur är 
relaterade till studerandes mer ämnesö-
vergripande akademiska välbefinnande. 
Utgående från dessa resultat, samt med 
tanke på att nationella rapporter har visat 
att studerandenas välbefinnande (t.ex. stu-
dierelaterad utmattning) har försämrats 
under de senaste åren (Institutet för häl-
sa och välfärd, 2019), vore det viktigt att 
högre utbildning beaktar studerandenas 
affektiva upplevelser av studierna för att 
stödja deras studier och förhindra att ett 
negativt välbefinnande förvärras över tid. 
Universiteten kunde exempelvis bidra med 
ökat stöd i akademiskt skrivande för att 
göra studerande mer medvetna om deras 
skrivupplevelser och skrivpraktiker och 

hur dessa kan påverka deras välmående. 
Med tanke på att studerandenas tenden-
ser att prokrastinera och skjuta upp sina 
studiearbeten visar sig relatera till både 
högre utmattning, cyniska inställning och 
lägre studieengagemang vore det viktigt 
att undervisa om gynnsamma studietek-
niker och lära studerande hantera pro-
krastinering. Detta vore särskilt viktigt för 
studerande som inleder universitetsstudi-
erna med lägre tidigare studieprestatio-
ner, eftersom de sannolikt kan prokrasti-
nera mera och drabbas av skrivblockering 
Därtill kan universiteten genom undervis-
ningens upplägg stötta studerande och 
förebygga prokrastinering, exempelvis 
genom att säkerställa att förväntningar 
och instruktioner är tydliga och att stude-
randena vet enligt vilka kriterier deras ar-
bete kommer att bedömas. Vidare kan en 
lärare stötta studerandenas förmåga att 
ta sig an sina studier till exempel genom 
att strukturera kurser så att studerande-
na behöver engagera sig kontinuerligt un-
der hela kursens gång snarare än att en-
dast examineras i en sluttentamen. För att 
främja tydlighet och struktur kan dessa åt-
gärder teoretiskt förstås som ett sätt att 
minska kraven på studerande i linje med 
demands-resources-modellen (Bakker & 
Demerouti, 2017).
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