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Sammanfattning 

I takt med att prestationsångest och stress blir allt vanligare bland gymnasieelever ökar 

behovet av insatser för att eleverna ska kunna hantera prestationsångesten och stressen. Syftet 

med denna kvalitativa studie är därför att undersöka prestationsångest och stress hos 

gymnasieelever. För att få svar på studiens syfte har sex halvstrukturerade intervjuer 

genomförts med gymnasieelever samt en stödintervju med en skolkurator. Resultatet i studien 

visar på att gymnasieelever ofta upplever prestationsångest och stress i sin skolsituation vilket 

kan se olika ut beroende på individ men även utifrån könstillhörighet. Både den psykiska och 

fysiska hälsan påverkas och studien visar även på att prestationsångesten och stressen kan ha 

en positiv påverkan på individen. Resultatet av studien visar på att orsakerna till att 

prestationsångest och stress uppstår kan vara de egna kraven som ofta föranleds av en önskan 

att senare ansöka till utbildning eller, som det i den socialkognitiva teorin betonas, få 

bekräftelse genom omgivningens ständiga granskning. Omgivningen såsom familj, vänner 

och lärare kan även vara en bidragande faktor till gymnasieelevers prestationsångest och 

stress vilket visar på att den ekologiska systemteorin har en stark koppling till studien.   

Nyckelord: Prestationsångest, stress, psykisk hälsa, gymnasieelever, könstillhörighet 
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Abstract 

As the performance anxiety and stress are becoming increasingly common among high school 

students, increases the need for efforts to help students to handle performance anxiety and 

stress. The aim of this qualitative study is to investigate performance anxiety and stress 

among high school students. To answer the study's aim, six semi-structured interviews were 

conducted with high school students and a support interview with a school counselor. The 

results of the study show that high school students often experience stress and performance 

anxiety in their school situation, which may vary depending on the individual but also on the 

basis of gender. Both the mental and physical health is affected and the study also shows that 

performance anxiety and stress can have a positive impact on individuals. The results of this 

study show that the causes of performance anxiety and stress arise can be their own 

requirements, which are often motivated by a desire to later apply to education or, to which 

the social cognitive theory mean, get confirmation from the surroundings constant review. 

The environment such as family, friends and teachers can also be a reason for high school 

student to feel performance anxiety and stress which shows that the ecological systems theory 

is strongly related to the study.  

Keywords: Performance anxiety, stress, mental health, high school students, gender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till mina respondenter samt informanten för att dem har ställt upp 

och delgett mig sina upplevelser och erfarenheter. Jag vill även rikta ett stort tack till min 

handledare Sylvia Bergvall som med sitt stora engagemang funnits med och stöttat mig 

genom hela resan.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

”Bedömningar av olika slag har en central roll i ett samhällssystem där fördelningen av 

positioner i samhället sker utifrån prestationer och personliga egenskaper.” (Andersson, 

2000, s. 255). Gällande dessa bedömningar tilldelades individen förr sin plats i klassamhället 

utifrån förmögenhet och arv medan den i dagens samhälle får sin position utifrån sin 

intelligens. Samhället ställer nu högre krav där en hög utbildningsnivå är en förutsättning för 

många arbeten (Andersson, 2000). Andersson (2000) menar att antalet delar i livet som blir 

föremål för bedömningar från samhällets sida ökar, vilket i sin tur kan leda till att även 

disciplinering i största allmänhet ökar. Kraven på individen inom exempelvis arbetet kan då 

bli fler vilket i kombination med för lite delaktighet och inflytande i arbetet kan leda till stress 

och ohälsa. För att förebygga sådan negativ stress inom arbetslivet har arbetsgivaren en 

skyldighet att stötta och hjälpa sin personal genom handledning och samtal (Fredriksson & 

Broberg, 2001). Stressen och den utbrändhet som drabbar många i arbetslivet har nu även 

blivit ett problem i skolan där många barn och ungdomar drabbas. Uppfattningen av att alltid 

behöva vara perfekt leder till att ett misslyckande av perfektionen kopplas till en skam hos 

individen. Skammen i sin tur leder till att en fasad byggs upp för att omgivningen skall 

uppfatta individen som lyckad, vilket kan kopplas till den samhällsutveckling där människan 

blir föremål för ständiga bedömningar och kraven på att vara välutbildad är högre. 

Perfektionen gäller inte enbart skolan utan innefattar hela ungdomens tillvaro exempelvis 

utseende, sex och relationer till pojkvän/flickvän (Sandelin 2009; Andersson, 2000). 

Flera studier visar på att skola och skolgången är en hälsofrämjande faktor. Däremot har 

betygen i svenska skolor under de senaste åren försämrats vilket delvis kan bero på att skolan 

inte längre är lika bra på att stötta elever som är i behov av speciella insatser men även 

försämrats vad gäller att kompensera upp den sociala bakgrunden som för vissa elever kan 

vara nödvändigt då brister kan förekomma (Bremberg & Eriksson, 2010). Oron kring att vara 

perfekt samt samhällets bedömningar och ideal som nämnts ovan kan även vara faktorer som 

påverkar betygen negativt då sådan ångest och oro kan begränsa individen allvarligt och det är 

därför mycket viktigt att arbeta förebyggande (Andersson, 2010). Som Klefbeck och Ogden 

(2003) menar är exempelvis socialt stöd och en rimlig nivå på självbestämmandet viktiga 

faktorer för den psykiska hälsan. Socialt stöd och självbestämmande borde vara lika viktigt i 

skolan som i arbetslivet vilket kan kopplas till 2 kap 25 § i Skollagen där det nu i alla skolor, 

från förskola till gymnasieskola, skall finnas en elevhälsa som ska bestå av skolläkare, 

skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och någon form av specialpedagog. Att vara 

hälsofrämjande och förebyggande är centrala delar i elevhälsans uppdrag och genom att 

elevhälsan nu är en rättighet för alla elever kan tryggheten och stödet öka (Skollagen 

2010:800). 

En ökning av prestationsångest och stress har skett bland elever och allt fler ungdomar söker 

sig till elevhälsan och övrig personal för sådana bekymmer. Personalen står dock handfallna 

då de inte vet vad som ska göras för en förändring av den trenden (Bitte Solvestad, personlig 

kommunikation, 2011-01-24). Oron hos personalen för hur de ska hantera den ökande 

prestationsångesten och stressen föranleder denna studie. Insatser mot ohälsa hos ungdomar i 

ett tidigt skede är viktigt då det kan förebygga sociala problem och som Bremberg och 

Eriksson (2010) menar är skolan hälsofrämjande och en fungerande skolgång kan därför 

minska risken för sådana problem. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka prestationsångest och stress hos gymnasieelever. Eftersom 

syftet kan innebära olika aspekter avseende prestationsångest och stress undersöks syftet 

genom följande frågeställningar: 

- Hur upplevs prestationsångesten och stressen av gymnasieeleverna? 

- Hur påverkar prestationsångesten och stressen gymnasieelevernas psykiska hälsa? 

- Vad anser gymnasieeleverna att prestationsångesten och stressen beror på? 

- Råder det skillnader gällande prestationsångest och stress utifrån könstillhörighet? 

1.3 Begreppsdefinition 

För att tydliggöra och ge en bredare förståelse för vad studien vill undersöka kommer 

begreppen stress, prestationsångest, psykisk hälsa och könstillhörighet här att definieras, 

vilket görs för att avgränsa vissa begrepp men även för att syftet med studien ska bli ännu 

tydligare.  

Stress 

”Påfrestningar på ett system, t ex en organism, person eller omgivning.” (Egidius, 2005, s. 

666). Sådana påfrestningar på ett system leder till att människan hamnar i ett tillstånd som 

kallas stress vilket det finns en viss svårighet i att hantera. Påfrestningarna kommer av en 

händelse, så kallade stressorer, vilket sedan leder till en reaktion från människans sida 

(Egidius, 2005). I studien kommer fokus att ligga på stress hos gymnasieelever i deras 

skolsituation, vad stressreaktionerna beror på och hur individen påverkas psykiskt av dem. 

Prestationsångest 

”Prestationsångest; ångest att prestationer i arbete, sport, sexuella förhållanden etc. inte ska 

vara perfekta. Det bottnar i svag självkänsla och överstark självkritik.” 

(Nationalencyklopedin). Denna ångest över att prestationerna inte ska vara perfekta bygger på 

att individen vid prestationsångest upplever en rädsla över att inte ha förmågan och 

möjligheten att kunna utföra de prestationer som förväntas och krävs av individen (Egidius, 

2005). I studien ligger fokus på prestationsångest inom skola, följaktligen den ångest och oro 

som kan finnas hos elever inför skolan och det den innebär. I studien har det till viss del 

utgåtts ifrån hur respondenterna själv definierar prestationsångest för att sedan kunna jämföra 

det med deras egna upplevelser av prestationsångest.  

Psykisk hälsa 

Begreppet psykisk hälsa är svårdefinierat och kan om det bortses från psykiska 

funktionsnedsättningar och sjukdomar syfta till psykiskt välbefinnande 

(Nationalencyklopedin). Som komplement till denna definition där det psykiska 

välbefinnandet lyfts kan psykisk hälsa även förklaras med att det ska finnas en frihet från 

besvär som anses psykiska som exempelvis ångest, fobier och så vidare. Psykisk hälsa innebär 

också att det ska finnas en förmåga att ta tag i nya arbetsuppgifter, ha livskraft, att umgås med 

andra och så vidare (Egidius, 2005). Intresset i denna studie ligger i att få en klarare bild av 

hur eleverna mår psykiskt, således hur stressen och prestationsångest påverkar deras psykiska 

välmående samt deras utveckling vilket syftar på hur prestationsångesten och stressen i skolan 

påverkar deras psykiska välmående. 

1.4 Disposition 

Det inledande avsnittet följs av avsnittet Tidigare forskning i vilket fem studier med relevans 

för föreliggande studie presenteras och sammanfattas. En sammanfattning av varför de 
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tidigare studierna är relevanta görs sedan med koppling till den föreliggande studien. 

Avsnittet som sedan följer är Teoretisk referensram vilken ämnar presentera två teorier som 

ses relevanta för studien, vilka är Den ekologiska systemteorin samt Den socialkognitiva 

teorin. Under avsnittet Metod och empiriskt material behandlas Val av metod, Datainsamling 

och genomförande, Databearbetning och analysmetod, Validitet och reliabilitet, Etiska frågor 

samt Min förförståelse utifrån studiens syfte och frågeställningar. Metodavsnittet följs av 

avsnittet Resultat och analys där studiens resultat presenteras och analyseras med koppling till 

tidigare forskning och de nämnda teorierna. En diskussion kring resultatet och metoden görs 

under det sista avsnittet Slutdiskussion och förslag på hur vidare forskning kring ämnet skulle 

kunna se ut avslutar avsnittet och studien. 

2. Tidigare forskning 

Att finna relevanta studier för området elevers prestationsångest har varit svårt. Däremot har 

undersökningar som ligger nära området tidigare gjorts, där ungdomars prestationsångest i 

andra situationer har undersökts. Tidigare forskning kring könsskillnader i stress och barns 

hälsovanor i allmänhet har även ansetts relevanta för studien. Under avsnittet presenteras fem 

studier som har valts utifrån den relevans de har för föreliggande studie. Avsnittet avslutas 

med en sammanfattning om varför studierna är relevanta för föreliggande studie. 

Danielsson (2006) genomförde på uppdrag av Statens Folkhälsoinstitut en studie gällande 

svenska skolbarns hälsovanor. Studien genomförs vart fjärde år i cirka 40 länder. Syftet med 

studien var att öka kunskapen gällande levnadsvanor och olika förhållanden som för barns 

hälsa ansågs vara väsentliga. En annan del i syftet var att över tid följa utvecklingen av vad 

som påverkade och vad som var viktigt gällande barnens hälsa i Sverige men även att kunna 

göra en jämförelse med andra länder. I studien gjordes ett slumpmässigt urval av skolor i 

Sverige där det sedan fokuserades på femte-, sjunde- och niondeklasser. Antalet deltagare i 

studien var 4 421 elever. Metoden som användes var en kvantitativ ansats där eleverna skulle 

fylla i en enkät med frågor kring hela dennes livssituation. Varje år då undersökningen har 

genomförts har enkäten varit upplagd på det sätt att det har funnits basfrågor kring exempelvis 

ålder, kön, alkohol- och tobaksvanor, matvanor, fysisk aktivitet och att det sedan varje år 

funnits ett specialområde. I studien år 2005-2006 var specialområdet psykisk hälsa, fysisk 

aktivitet och skolmiljö. 

Ett övergripande resultat från studien var att flickor i lägre grad trivdes med sina liv i 

jämförelse med pojkarna. Gällande att trivas med sitt liv menade Danielsson (2006) i sin 

studie att en förutsättning och en faktor var hur eleverna trivdes i skolan. I undersökningen 

framkom det att eleverna med stigande ålder trivdes allt mindre i skolan. Det framkom även 

att de som presterade och var bra i skolan hade ett bättre självförtroende och ett ökat 

välbefinnande och därmed även trivdes bättre. Vidare ställdes det frågor i enkäten gällande 

den press som elever kan känna av skolarbetet. Resultatet visade att eleverna med stigande 

ålder upplevde mer stress än de två tidigare årskurserna. För flickorna i niondeklasserna 

ökade stressen mest och skiljde sig ifrån pojkarna i samma ålder. I en jämförelse med samma 

enkätundersökning från tidigare år visade det även att stressen bland flickorna hade ökat. 

Vidare visade resultatet från studien att upplevelsen av för mycket skolarbete, för hög 

svårighetsgrad och trötthet på grund av skolarbete även här ökade med åldern. Trenden i 

studien med den stigande åldern och upplevelsen av svårigheter och problem i skolan visades 

även i resultatet kring delaktighet och rättvisa i skolan. Ju äldre eleverna var, desto mindre 

möjlighet ansåg de själv att de hade när det gällde att påverka sin skolmiljö. En annan del 

gällande området skola i studien gällde stödet från föräldrar, lärare och klasskamrater vilket 

majoriteten upplevde att de hade, däremot upplevde de yngre eleverna ett bättre stöd än vad 

de äldre eleverna gjorde. Några andra relevanta resultat från studien var att flickor oftare hade 
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somatiska besvär såsom huvudvärk och magont men även att de psykiska besvären ökade med 

åldern och var vanligare hos flickorna. Psykiska besvär kunde exempelvis vara nedstämdhet, 

irritationer och nervositet. Studien visade på att det allmänna välbefinnandet och att trivas i 

skolan och livet i allmänhet minskade i samband med stigande ålder (Danielsson, 2006). 

I likhet med Danielsson (2006) gjorde Barnombudsmannen Lena Nyberg (2004) en studie av 

svenska barn och ungdomar, vilken genomfördes 2003 med stress i fokus. Att få ta del av 

barnens verklighet och få insikt i hur den negativa stressen visade sig i barnens vardag var 

syftet med Nybergs studie. Den kvantitativa metoden som användes var ett frågeformulär som 

var tillgängligt på Barnombudsmannens webbsida. Frågeformuläret innehöll 14 frågor om 

bland annat skola, familj, vänner och fritid. Nyberg vände sig till sina kontaktklasser där 

åldern på urvalsgruppen var 9 till 16 år. Totalt 400 barn och ungdomar från 20 olika skolor 

medverkade och fördelningen mellan flickor och pojkar var 228 respektive 171. 

Resultatet från studien visade på att hälften av undersökningsgruppen angav att de kände sig 

stressade varje dag, en gång i veckan eller flera gånger per vecka. Oro, nervositet, 

aggressivitet och att känna sig deprimerad nämnde barnen och ungdomarna bland annat att de 

upplevde vid stress. Även huvudvärk, magont och trötthet var vanligt. I studien framgick 

bland annat att barnen och ungdomarna inte kunde slappna av, att de hade mycket att göra och 

att hela vardagen var planerad. Vid frågan om vad stressen berodde på uppgav 80 procent av 

barnen och ungdomarna skolan som en orsak. Vid stress i skolarbetet menade barnen och 

ungdomarna att det berodde på att de hade för mycket läxor och prov, men även att kraven 

från dem själva och lärarna var för höga. Sådana stressfaktorer var vanligast bland de äldre 

eleverna, från 13 år. Bland de yngre eleverna var en vanlig anledning till stress även att det 

inte var lugnt i klassrummet och att de därför inte fick någon ro. Bland de äldre barnen och 

ungdomarna berodde stressen på deras fritid på skolan och all tid de upplevde att den tog. I 

studien frågade Nyberg (2004) även om miljön i skolan och vad stressen där berodde på. Det 

framgick då att eleverna många gånger upplevde stress på grund av att deras vänner var 

stressade, bråk med vänner eller ensamhet. En annan intressant del i studien gällde oro för det 

som framkom som nyheter i media, där det framgick att de äldre barnen i större utsträckning 

oroade sig för stor arbetslöshet än vad de yngre barnen gjorde. I frågeformuläret ställdes även 

frågor kring vad som skulle förändras för att stressen skulle minska. Gällande skolan nämnde 

barnen och ungdomarna bland annat att mindre läxor och prov var en förutsättning men även 

att lärarna ställde lägre krav och hade en bättre planering. Trygghet och en förbättring av 

arbetsmiljö var andra faktorer som de upplevde var nödvändiga för att stressen skulle 

reduceras (Nyberg, 2004). 

Fehm och Schmidt (2004) genomförde däremot en kvantitativ studie på elever i en 

musikskola i Tyskland. Syftet med studien var att undersöka hur stor förekomsten av 

prestationsångesten var bland musikeleverna på skolan och vad som kännetecknade den. 

Vidare ville Fehm och Schmidt undersöka om och i så fall vilka strategier som eleverna 

använde sig av för att hantera prestationsångesten. Undersökningen syftade även till att 

undersöka om musikeleverna var i behov av stöd för att klara av hanteringen. Fehm och 

Schmidt (2004) valde att skicka en förfrågan om deltagande till 80 elever som var mellan 15 

till 19 år, varav 74 slutligen deltog. För att genomföra undersökningen använde de sig av 

frågeformulär med olika påstående om prestationsångest och stress där de fick bedöma sig 

själv på en femgradig skala. I undersökningen ingick även en självskattning där eleverna fick 

bedöma sin prestationsångest utifrån situationer relaterade till scenframträdande. Författarna 

till studien hade i sin undersökning även frågor gällande situationsbetingad prestationsångest, 

strategier för hanteringen av sådan och om behovet fanns hos eleverna av att från skolans sida 

få stöd i att hantera sin oro och ångest. 
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I studien framkom det att en tredjedel av eleverna som deltog uppvisade negativa symtom på 

prestationsångest. Symtomen kunde exempelvis vara nervositet, svettningar och även att de 

tvivlade på sin egen förmåga. Av den undersökta gruppen upplevde 10 procent att 

prestationsångesten hade en negativ inverkan på den musikaliska karriären. Vidare framkom 

det i studien att många av eleverna som deltog hade hittat egna strategier för att hantera 

stressen och ångesten. Majoriteten av eleverna i studien hade en önskan om att få hjälp att 

hitta tillvägagångssätt för att kunna hantera sin prestationsångest, dock upplevde många att de 

sällan fick möjlighet att prata om sådana bekymmer. Önskemålen som fanns från elevernas 

sida att få ”verktyg” som kunde vara användbara då ångest och oro uppkom ansåg Fehm och 

Schmidt (2004) vara möjliga att implementera i undervisningen på den aktuella skola. Då 

hade alla elever fångats upp och fått ett sådant stöd som hjälpt dem i den musikaliska 

karriären. 

Gregor (2005) gjorde en studie om hur elevers oro och ångest inför examinationer och prov 

kan minskas med hjälp av insatser i skolan. En tanke med studien var att kunna hjälpa och 

stötta skolor för att elever med behov skulle kunna få den bästa möjliga hjälpen för att själv 

kunna hantera stressen i skolan. Frågeställningarna i studien var vilka insatser som var de 

mest effektiva för att ungdomarna skulle kunna förbättra den egna hanteringen av oro och 

ångest inför examinationer, samt vilken insats som gav det bästa resultatet eller om ett 

tillvägagångssätt med flera metoder var mer effektivt.  

Utöver frågeställningarna presenterade Gregor (2005) även två hypoteser där hon menade att 

blandade insatser skulle vara det mest effektiva för att minska oron och ångesten inför prov. 

Vidare var den andra hypotesen att Kognitivbeteendeterapi skulle vara mer effektiv än 

exempelvis avslappningsmetoder när det gällde att reducera oron och höja resultaten på 

proven. För att på bästa sätt kunna besvara frågeställningarna valde Gregor (2005) att göra en 

studie på 105 gymnasieelever på en skola i England. De 105 eleverna delades in i fyra grupper 

där en grupp i en del av undervisningen använde sig av Kognitivbeteendeterapi, en annan 

grupp användes sig avslappningsmetod, den tredje gruppen fick kombinerade insatser av de 

två nämnda metoderna och den fjärde gruppen fungerade som en kontrollgrupp. En 

kvantitativ metod som användes var självskattningsformulär där eleverna själv fick fylla i och 

bedöma sina egna upplevelser av oro och ångest inför examinationer. Även lärarna fick fylla i 

skattningsformulär genom observationer kring elevernas beteende och en tredje del i 

datainsamlingen var att se till provresultaten före och efter studien. Förutom den kvantitativa 

delen gjordes även en kvalitativ utvärdering i slutet på studien där eleven fick besvara ett 

frågeformulär kring den egna upplevelsen av insatsen som den deltagit i. 

Resultatet visade på att det fanns vissa belägg för att påstå att en kombination av mer än en 

insats, i Gregors (2005) studie Kognitivbeteendeterapi och avslappningsmetod, skulle vara 

mer effektiv. Däremot visade ingen av de två metoderna som enskild metod på någon 

betydande förändring. Gregor (2005) menade avslutningsvis att elever som genom insatser i 

skolan blivit utrustade med ”verktyg” lättare kunde kontrollera sin oro och ångest, vilket i sin 

tur ledde till bättre resultat vid prov. 

En annan studie om stress genomförde Moksnes, Moljord, Espnes och Byrne (2010) där fokus 

låg på stress, självkänsla, depression och ångest bland ungdomar. Det första syftet med 

studien var att undersöka om det fanns några skillnader beroende på könstillhörighet gällande 

stress, självkänsla och förekomsten av ångest och depressioner. Ett antagande till syftet var att 

förekomsten av stress, ångest och depression var högre hos flickorna och även att pojkarna 

antogs ha högre självkänsla än flickorna. Att undersöka sambandet mellan stress, självkänsla, 

depression och ångest var andra delar i syftet. I den kvantitativa studien skickades enkäter ut 

till 2 341 elever i sex kommuner i Norge, varav 1 862 elever deltog. Urvalet var mellan 13 till 

18 år och det var en jämn fördelning utifrån genus. 
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I studien framkom det att stress, depression och ångest var vanligare förekommande hos 

flickorna och att pojkarna även hade högre självkänsla än flickorna. Vidare framkom det att 

stress, depression, ångest och självkänsla var relaterade till varandra, det fanns följaktligen ett 

samband mellan dessa. Studien visade på att stress som berodde på hemsituationen och stress 

kring skolsituation och skolresultat ökade risken för att ungdomar skulle kunna utveckla 

depression. Självkänsla och ångest hade en stark anknytning till varandra och gällande 

sambandet mellan skolsituationen och ångest fanns det vissa könsskillnader. Resultatet från 

studien visade på att flickorna upplevde mer stress på grund av skolarbete och examinationer i 

skolan än vad pojkarna gjorde och det visade även på att sådan stress i skolan ökade risken för 

depression. Där fanns även en risk att självkänsla hos sådana elever kunde bli sämre. Moksnes 

m.fl. (2010) menade avslutningsvis i sin studie att ett förebyggande arbete skulle kunna 

främja den psykiska hälsan hos eleverna. Förebyggande arbete kunde vara att ge barnen en 

ökad förmåga gällande stresshantering och problemlösning, att lära sig hantera sina känslor 

och även att de skulle få tillgång till stöd i den processen. 

2.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Studierna som har nämnts ovan är alla på olika vis relevanta för föreliggande studie. I 

Nybergs (2004) studie har det fokuserats på barns och ungas stress i allmänhet och det har 

framgått i studien att stress många gånger beror på skolarbeten och examinationer men även 

på att lärares krav och elevers egna krav på sig själva är för höga. Det är relevant för 

föreliggande studie då tanken är att undersöka hur prestationsångesten och stressen i skolan 

upplevs av gymnasieeleverna och vad den beror på. Den del i denna studie om hur kraven 

påverkar eleverna styrker relevansen till Nybergs studie då det i den har framkommit att 

barnen och ungdomarna bland annat har uppvisat tecken på oro, depression och nervositet vid 

stress. I likhet med Nyberg har även Danielsson (2006) i sin studie tagit hänsyn till ålder och 

kön. Hon har i sin studie undersökt svenska skolbarns hälsovanor och det har då framkommit 

att eleverna med stigande ålder trivs mindre i skolan. Detta är intressant för föreliggande 

studie eftersom urvalet i den är elever på gymnasiet och en intressant fundering är då om 

trenden fortsätter upp i gymnasieåldern. Upplevelser av stress i skolan ökar enligt Danielsson 

även det med stigande ålder. Studien visar även på att stressen är vanligare bland flickorna, 

vilket för föreliggande studie är intressant där en del i syftet även är att undersöka 

prestationsångesten och stress beroende på könstillhörighet. Sambandet mellan stress och 

könstillhörighet har Moksnes m.fl. (2010) undersökt och i studien inkluderas även självkänsla 

och förekomsten av depression och ångest. Att det finns ett samband mellan stress, 

depression, ångest och självkänsla har det i deras studie framkommit, vilket visar på studiens 

relevans då prestationsångestens och stressens påverkan på det psykiska välmåendet är i fokus 

i föreliggande studie. I Fehm och Schmidts (2004) studie framkommer att prestationsångesten 

kan ha en negativ inverkan på elevernas musikaliska karriär och att det finns en önskan från 

de undersökta eleverna om att få hjälp med hur de ska gå tillväga för att hantera sin 

prestationsångest. Förebyggande arbete för prestationsångest ligger i Gregors (2005) studie i 

fokus, där en undersökning har gjorts på hur olika insatser skulle kunna minska ångesten och 

oron inför examinationer. Båda studierna är intressanta då det i föreliggande studie skall ges 

en insikt i elevernas egna upplevelser och av studierna kan insikt om att förebyggande arbete 

är nödvändigt framkomma.  

Studierna som har presenterats i avsnittet tidigare forskning visar på både styrkor och 

begränsningar för denna studie. En övergripande begränsning bland artiklarna kan vara att de 

flesta enbart har använt sig av kvantitativa metoder. Gregor (2005) är däremot ett undantag då 

en kvalitativ del har fungerat som ett komplement till den kvantitativa metoden i studien. En 

sådan kvalitativ del kan ge en djupare förståelse för individernas situation och en mer 

målande bild av deras upplevelser. En styrka i Danielsson (2006) studie är att hon har 4 421 
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elever i undersökningsgruppen vilket kan ses som en fördel då resultatet av studien blir mer 

generaliserbart. Även studien som har genomförts av Moksnes, m.fl. (2010) visar på ett större 

antal deltagare i undersökningen vilket tillsammans med Danielssons studie skiljer sig från de 

övriga artiklarna. Då svårigheter att finna artiklar gällande prestationsångest har funnits kan 

en styrka i Fehm och Schmidts studie vara att de faktiskt belyser området prestationsångest, 

vilket för föreliggande studie är av intresse. Däremot är den studien mindre användbar för 

föreliggande studie eftersom de har fokuserat och enbart belyst prestationsångest hos 

musikelever. Sammanfattningsvis visar Nybergs (2004) och Danielssons (2006) studier på en 

styrka för föreliggande studie då dem har undersökt elever inom den svenska skolan, vilket i 

större utsträckning är jämförbart med föreliggande studie som även den ämnar undersöka 

gymnasieelever inom Sverige. 

3. Teoretisk referensram 

Från studiens början har det hela tiden funnits en förförståelse hos mig om att den ekologiska 

systemteorin har kunnat vara relevant för ämnet. En öppenhet för att andra teorier av relevans 

för ämnet skall komma fram under studiens gång har även funnits, därav den abduktiva ansats 

som studien grundar sig i. Genom denna öppenhet har det via intervjuerna där data har 

samlats in kommit fram ytterligare en teori, vilken är den socialkognitiva teorin. Den 

ekologiska systemteorin har under intervjuerna funnits med i bakgrunden genom att det 

exempelvis har funnits frågor angående familj och vänners påverkan på respondentens 

situation. Den ekologiska systemteorin har sedan använts tillsammans med den 

socialkognitiva teorin i analysen av resultatet. I följande avsnitt presenteras de två teorierna. 

3.1 Ekologisk systemteori 

Allmänt för systemteorier är att helheten är det centrala och att det finns en ständig interaktion 

mellan systemets olika delar. Systemteorin kan delas in i generell systemteori och ekologisk 

systemteori. Den ekologiska systemteorin som ursprungligen bygger på den generella vill 

beskriva interaktionen och samspelet mellan människor och även hur individen påverkas av 

samhället (Payne, 2008; Öquist, 2008). Den så kallade livsmodellen som bottnar i ett 

ekologiskt perspektiv menar att människorna är beroende av varandra och även av den 

omslutande miljön där det är de ständiga interaktionerna som leder till den ömsesidiga 

påverkan. Inom livsmodellen används begreppet stressorer vilka innebär problem, händelser 

och övergångar under livets gång. Stressorerna påverkar relationen mellan individen och dess 

omgivning samt förmågan att anpassa sig till miljön vilket leder till att systemen även 

påverkas. Försök till att hantera problemet, händelsen eller övergången görs då och sådana 

hanteringsförsök kan vara att förändra en del av sig själv, omgivningen eller samspelet dem 

emellan; med andra ord förändringar inom sitt system (Payne, 2008). 

Urie Bronfenbrenners tankesätt om den ekologiska systemteorin och den ekologiska modellen 

presenterades under 1970-talet. Modellen består av fyra system som vägleder och stöttar 

individen i sin utveckling och den mänskliga tillväxten. Ekologiska modeller handlar ofta om 

en utvecklande person i den miljö den lever i samt de processer och villkor som påverkar den. 

Det ömsesidiga samspelet mellan den aktiva människan och den miljö den lever i påverkar 

dennes ständiga utveckling. Bronfenbrenner (1994) menar vidare att sådana 

samspel/interaktioner som är regelbundna och bestående kallas proximala processer. Sådana 

proximala processer kan finnas mellan förälder och barn men även mellan två barn. Barnets 

utvecklas då genom att leka, lära sig nya färdigheter samt genom att studera och observera sin 

omgivning. Den proximala processen påverkas av den miljö där interaktionen sker och kan 

även kompensera upp för brister inom den omgivande miljön. Relationen mellan en mor och 

hennes barn kan vara ett exempel på hur en relation kan kompensera upp för brister, då 
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relationen kan fungera som ett starkt skydd där miljön brister. Den ekologiska modellen 

fokuserar med andra ord på en ständig och ömsesidig anpassning mellan ett samhälle i 

förändring och en individ i utveckling (Bronfenbrenner, 1994). Gällande detta menar 

Klefbeck och Ogden (2003) att ”Utvecklingsprocessen påverkas av sociala relationer som 

uppstår i och mellan de olika miljösammanhangen men också av det större sociala 

sammanhang som dessa ingår i.” (sid. 51). Dessa olika sammanhang kan kopplas till 

Bronfenbrenners modell där de kan ses som olika miljöer som delas in beroende på grad av 

närhet till individen. De olika miljöerna/nivåerna i modellen är mikrosystem, mesosystem, 

exosystem samt makrosystem. 

3.1.1 Mikrosystem 

Den inre cirkeln i Bronfenbrenners modell utgörs av mikrosystemet. Mikrosystemet utgörs av 

ett mönster av sociala roller, relationer mellan aktörerna inom systemet samt aktiviteter som 

upplevs av den utvecklande människan, i vilken denne har möjlighet att utvecklas och skapa 

sin verklighet. Deltagarna inom mikrosystemet agerar utifrån de sociala rollerna vilka kan 

vara att vara en moder, dotter eller lärare. Bland annat de nämnda rollerna samt aktiviteter, 

tid, plats och deltagarna inom systemet är faktorer för hur mikrosystemet utformas och hur det 

ser ut. Exempel på mikrosystem är familj, arbetsplats och skola. Interaktionen mellan 

aktörerna inom ett system har fysiska och sociala funktioner vilka antingen hämmar eller ökar 

aktörens delaktighet med den närmaste omgivningen. Inom mikrosystemet är de proximala 

processerna viktiga genom att producera och upprätthålla utvecklingen hos individen. De 

proximala processerna påverkas av innehållet och strukturen inom det aktuella mikrosystemet 

och kan finnas inom familjen, klassrummet eller på arbetsplatsen (Bronfenbrenner, 1994; 

Bronfenbrenner, 1977). 

3.1.2 Mesosystem 

Nästa cirkel i Bronfenbrenners modell är mesosystemet vilken utgörs av de viktiga 

närmiljöernas relationer till varandra. Med relationer menas de kopplingar och processer som 

sker mellan mikrosystemen som människan lever och utvecklas inom. Mesonivån skapas 

således genom mikrosystemens inbördes relationer och är med andra ord ett system av olika 

mikrosystem. Mesosystem kan vara relationer och interaktioner mellan exempelvis familj, 

arbetsplats och skola. De relationerna mellan mikrosystemen är avgörande faktorer för 

individens utveckling (Bronfenbrenner, 1994). Inom mesosystemet talas det även om 

ekologiska övergångar. Sådana ekologiska övergångar kan exempelvis ske då barnet börjar på 

dagis eller i skolan, eller då ungdomen kommer ut i arbetslivet. Vid ekologiska övergångar 

finns en risk att barnet/ungdomen blir sårbart och marginaliseras eftersom den trygghet som 

tidigare har funnits försvinner. Oro för att inte bli accepterad eller oro för att inte ha tillräcklig 

kompetens är då vanligt. Hur en sådan övergång ser ut och utvecklas beror på vilka känslor 

den omfattas av, vilka individer som är delaktiga samt hur övergången ser ut (Klefbeck & 

Ogden, 2003). 

3.1.3 Exosystem 

Exosystemet är nästa nivå i Bronfenbrenners modell. Systemet omfattar processer och 

förbindelser mellan en individs olika mikrosystem. Exosystemet påverkar indirekt personen 

och dennes närmiljö genom olika händelser. Inom systemet är den utvecklade personen 

således inte en aktiv deltagare utan påverkas istället genom att exosystemen tränger sig in i 

eller omfattar dennes närmiljö (Bronfenbrenner, 1994; Bronfenbrenner, 1977). De tre 

exosystem som med stor säkerhet påverkar en individs utveckling är familjens sociala 

nätverk, föräldrars arbetsplats och den omgivande kontexten. Inverkan från de tre 

exosystemen beror på det stora inflytande de systemen har på familjen, vänskapskretsen och 
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skolan (Bronfenbrenner, 1994). Exosystemet påverkar mikrosystemet genom att fungera som 

en avgränsande, inflytelserik och avgörande faktor (Bronfenbrenner, 1977). 

3.1.4 Makrosystem 

Nästa nivå i den ekologiska modellen är makrosystemet, vilken innefattar de mönster som för 

mikro-, meso- och exosystemen är övergripande. I motsats till de nämnda systemen anvisar 

inte makrosystem till speciella sammanhang och situationer som påverkar livet utan hänvisar 

istället till sådana mönster och modeller som finns inom kulturer och subkulturer vilka formar 

strukturen och aktiviteterna som förekommer inom mikro-, meso- och exosystemen. 

Makrosystemet innehåller information, trosystem och värderingar vilket för de sociala 

rollerna, aktiviteterna och de ömsesidiga interaktionerna ger en drivkraft, innebörd och 

mening. Politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och utbildningsmässiga system är exempel 

på makrosystem. Sådana makrosystem är formella medan de informella kan vara omedvetna 

normer och värderingar inom en viss grupp (Bronfenbrenner, 1977).  

3.2 Socialkognitiv teori 

Albert Bandura utvecklade den socialkognitiva teorin och är en av de främsta förespråkarna 

genom tiderna. Bandura ändrade under 1980-talet inriktningen på sin forskning från att 

förespråka den sociala inlärningsteorin till en mer kognitiv inriktning, vilken i sin tur ledde 

fram till teorin. Bandura menar att ens handlings- och tankemönster formas i samspel med 

andra delvis genom observation av andras agerande som i sin tur blir modeller för vårt eget 

beteende och delvis genom en ömsesidig interaktion där människors reaktioner inverkar på 

varandras reaktioner (Egidius, 2005). Människan är inte enbart produkt av de sociala 

systemen utan inom den socialkognitiva teorin även den som tillverkar och producerar dessa 

system. Vidare menas det att ett aktivt deltagande i sin egen utveckling och anpassning skall 

finnas, vilka förändras över tid och är beroende av miljö. Att vara aktiv och genom sina 

handlingar få saker att ske är det ledande. Genom att uppfylla sina mål och få ut det önskade 

resultatet från sina handlingar ges en meningsfullhet och tillfredsställelse i livet. Inom den 

socialkognitiva teorin är det således centralt att vara en aktiv deltagare i sitt liv och sin 

mognad samt i sina upplevelser och erfarenheter. Handlingar och mål är inom teorin 

grundläggande och tanken är att varje person själv väljer sitt beteende genom sina handlingar 

för att uppnå resultatet och komma fram till det önskade målet. Målen sätts upp av individen 

själv som sedan gör en bedömning av vilka konsekvenser handlandet kan ge. Ett 

tillvägagångssätt utformas sedan och leder med största rimlighet till det förväntade resultatet 

och målet uppnås då. Resultatet blir däremot inte alltid det förväntade. Motivationen som 

finns till att sätta upp mål för framtiden kommer av kognitiva funktioner, vilka i sin tur leder 

till det mod som finns för att planera mål och handlingar i framtiden (Bandura, 2001). 

Bandura (2001) talar även om de personliga normerna som hjälper till att reglera beteendet 

genom att utvärdera resultatet av sitt handlande. Förutom den egna utvärderingen är processer 

som kopplar samman tanke och handling, egenkontroll och egen vägledning genom de 

personliga normerna styrande för regleringen av motivation och val av handlingar. Vidare 

menar Bandura att då individen upplever att dennes identitet och de personliga normernas 

värde är styrande i valet av handling och mål får dessa en djupare mening och syfte. Den egna 

utvärderingen som nämndes ovan är viktig i valet av mål och handling eftersom de personliga 

normerna då utvärderas och ger vägledning till vidare handling. Varför det finns en önskan att 

uppnå sina mål beror på att det finns en vilja att undvika känslor av missnöje och även 

undvika en nedvärdering av sig själv. Den känsla av tillfredsställelse och stolthet som 

kommer av ett uppfyllt och lyckat mål är mycket eftersträvansvärt (Bandura, 2001). Vilka 

vägar livet tar kan däremot inte fullt ut kontrolleras av aktiva val eftersom en del händelser 

sker slumpmässigt, vilket både kan vara positiva och negativa händelser (Bandura, 2006). 
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En annan del inom den socialkognitiva teorin är människors självgranskning. Inom teorin 

menas det att individen granskar och reflekterar över sig själv och de tankar och värderingar 

den har samt de handlingar den utför. Tron på den egna förmågan är oerhört viktig och då en 

sådan tro inte finns försvåras möjligheten att uppnå de önskade målen och resultaten eftersom 

de drivkrafter som är nödvändiga för att nå fram till målen grundar sig i den egna 

övertygelsen att det är möjligt. Förutom den egna reflektionen och granskning av sig själv och 

sin egen förmåga bedöms även andra människors handlande, vad de handlingarna leder till 

och andras åsikter. Tilliten till den egna förmågan kallas inom den socialkognitiva teorin Self-

efficacy och den som har myntat uttrycket är Bandura själv. Övertygelsen och tilliten till sig 

själv är viktig genom att alla till stor del själv utformar och väljer sina egna vägar i livet och 

vilka val som görs kan då påverkas av tilliten och tron på den egna förmågan. Att ha tro till 

sin egen förmåga och en tillit till sig själv är då avgörande för vilka kontexter personen i fråga 

vågar träda in i. Om tillit inte finns, finns även en risk att denne inte vågar ta vissa steg och 

byta riktningar i livet, vilket i sin tur kan leda till att utvecklingen och anpassningen begränsas 

(Bandura, 2001). Förutom den egna granskningen sker även en ständig granskning från andra 

i sin omgivning och i de system den ingår i. Tron på den egna förmågan och synen på sig 

själv formas av bekräftelsen från de andras uppfattningar. Individens interaktion med 

omgivningen leder alltså till att dennes föreställningar och tankar om sig själv växer fram. 

Den speglingen som ständigt görs kallas Looking-glass self och även ”vårt själv som ett 

spegelsjälv” (Cullberg Weston, 2005, sid. 35). 

Inom den socialkognitiva teorin betonas även hur den omgivande miljön påverkar människans 

handlingsutrymme och möjlighet att uppnå sina mål. Mål kan uppnås genom ett utnyttjande 

av andras ställning i samhället eller i verksamheter men även genom den kompetens eller de 

resurser som den andra besitter, vilket i sin tur leder till att målet uppnås och att den egna 

tryggheten och välbefinnandet då garanteras. Inom de sociala systemen är även den kollektiva 

tron på att alla tillsammans kan nå det önskade resultatet viktig. En starkare kollektiv tro i de 

sociala systemen ökar motivationen och ambitionerna inom systemet vilket ökar möjligheten 

att nå det önskade målet (Bandura, 2001). Vidare om hur den omgivande miljön påverkar en 

person menas det inom den socialkognitiva teorin att det ömsesidiga samspelet mellan det 

föränderliga samhället och individens egenskaper och erfarenheter formar de riktningar och 

vägar som dennes liv tar (Bandura, 2006). 

3.3 Teoriernas relevans för studien  

Varför den ekologiska systemteorin har ansetts relevant ända från studiens början beror på att 

den just omfattar individen och den omgivande miljön. Min förförståelse har till stor del 

utgjorts av tankar kring att omgivningen påverkar den enskilde individen samt att samhällets 

ideal och normer påverkar individens mål och tankar kring sig själv. Även de ekologiska 

övergångarna som enligt teorin sker när individen börjar skolan eller ska ut i arbetslivet har 

ansetts mycket relevanta eftersom studien har undersökt gymnasieelever där förändringar 

väntar eleverna då de är klara med gymnasiet.   

Genom datainsamling har den socialkognitiva teorin blivit intressant för studien. Denna teori 

anses relevant för studien genom att den behandlar ämnen som en individs mål, handling och 

resultat. Under datainsamlingen berättade många respondenter om att de hade mål med skolan 

och för framtiden som ledde till att prestationsångesten och stressen uppkom och ökade. Båda 

begreppen Looking-glass self och Self-efficacy är relevanta för studien då det under 

datainsamlingen har kunnat uttydas att mycket att prestationsångesten och stressen har 

uppkommit av att respondenterna vill uppvisa att de är duktiga och därigenom få bekräftelse 

från sin omgivning samt att respondenterna många gånger saknar tro och tillit till sin egen 

förmåga.   



17 
 

4. Metod och empiriskt material 

Under avsnittet kommer en presentation av metod och empiriskt material att göras. De 

områden som presenteras är Val av metod, Datainsamling och genomförande, 

Databearbetning och analysmetod, Validitet och reliabilitet samt Etiska frågor. 

4.1 Val av metod  

I studien användes en kvalitativ metod för att på bästa sätt kunna besvara syftet och 

frågeställningarna och även för att få den fördjupade insikten som var eftersträvansvärd i 

studien. En kvalitativ metod riktar sig mot erfarenhet och karaktär medan den kvantitativa 

metoden istället syftar till att undersöka mängden och det mätbara i det som undersöks 

(Kvale, 1997). Inom den kvalitativa metoden används forskningsintervjuer där målet är att få 

förståelse för den enskilda individens livsvärld och situation men även att kunna beskriva 

intervjupersonens egna upplevelser av dessa menar Kvale (1997). En kvalitativ 

forskningsintervju valdes eftersom det var gymnasieelevers egna upplevelser av 

prestationsångest och stress utifrån skolsituationen som var i fokus i studien och min önskan 

var då att få en fördjupad förståelse med mer ingående förklaringar. Den kvalitativa 

forskningsintervjun i studien var halvstrukturerad där det hela tiden fanns en öppenhet som 

begränsades av intervjuguiden. Intervjuguiden fungerade som ett stöd där teman och förslag 

på frågor fanns, vilket hjälpte mig som intervjuare att hålla fokus på det som var intressant för 

själva studien (Kvale, 1997). 

Induktion, deduktion och abduktion är strategier för att teorier skall komma till stånd. En 

induktiv ansats innebär att ingen speciell teori används då data samlas in. Det insamlade 

materialet analyseras inom den induktiva ansatsen för att sedan skapa eller leda till en teori. 

En deduktiv ansats vid en studie innebär däremot att den utgår från en eller flera teorier redan 

i början av undersökningen vilket sedan styr valet av insamling av data och genomförandet. 

Den abduktiva ansatsen innebär en kombination av induktion och deduktion. Det finns redan 

en teori, en omständighet som tidigare har observerats och tanken är att undersöka hur den 

kan göras mer förståelig. Det finns således en öppenhet för nya teorier för att få en bredare 

och större förståelse (Blom, Morén & Nygren, 2009). Denna kvalitativa studies abduktiva 

ansats föranleddes av min förförståelse samt min tanke om omgivningens och samhällets 

påverkan på individen. Intervjuguiden och intervjuerna speglade genom att de presenterade 

frågor kring familj, vänner och övriga samhället den ekologiska systemteorin, vilken var den 

teori som fanns med i bakgrunden genom hela studien. Den öppenhet för nya teorier som 

under studien fanns speglades av den halvstrukturerade intervjuguiden och de öppna 

intervjuerna, vilket motiverade valet av att i studien använda en abduktiv ansats. 

4.2 Datainsamling och genomförande 

Ett samarbete med en skolkurator på en gymnasieskola fanns under hela processen. Kontakt 

togs sedan via mail med en rektor på gymnasieskolan för att skicka en förfrågan om det fanns 

intresse av att en undersökning gällande gymnasieelevers prestationsångest och stress 

genomfördes där. Rektorn på skolan ställde sig positiv till studien och ett samarbete 

upprättades med skolan. Tillsammans med rektorn och skolkuratorn bestämdes hur urvalet 

skulle göras. Först och främst användes ett strategiskt urval i studien eftersom det utgicks 

ifrån en speciell grupp, vilken var gymnasieelever.  Ett strategiskt urval var även aktuellt då 

tre manliga respektive tre kvinnliga gymnasieelever ämnades undersökas på grund av studiens 

fjärde frågeställning gällande skillnader utifrån könstillhörighet. Strategiskt urval innebär med 

andra ord att en grupp väljs ut som exempelvis har en speciell åsikt, sjukdom eller yrke som 

för studien är relevant (Osman Aytar, personlig kommunikation, 2011-02-28). Via 
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skolkuratorn skickades ett missivbrev (Bilaga 1) ut till några elever som skolkuratorn redan 

kände och i missivbrevet fanns en sammanfattad information om studiens upplägg samt mina 

kontaktuppgifter. De elever som missivbrevet skickades till hade ingen upprättad kontakt med 

skolkuratorn utan skolkuratorn kände dem på andra sätt. Två elever hörde av sig i ett tidigt 

skede om att de var intresserade av att delta. De övriga respondenterna söktes sedan upp 

genom de respondenter som redan hade deltagit, vilket då gjordes genom ett snöbollsurval. 

Snöbollsurval innebär att respondenter som redan medverkar i en studie bistår med hjälp i att 

få kontakt med fler respondenter (DePoy & Gitlin, 1999). Respondenterna i studien valdes 

även ut ur ett bekvämlighetsurval, genom att de respondenter som var lättast att få tag i 

användes i studien (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Tid och plats för 

intervjuerna planerades i samråd med respondenterna och en förfrågan gällande inspelning av 

intervjuerna skedde då också.. 

Innan intervjuerna som låg till grund för studien gjordes en provintervju för att undersöka om 

intervjuguiden och frågorna var förståeliga och även om de var relevanta för att kunna 

besvara syftet och frågeställningarna. Provintervjun fungerade även som en uppvärmning och 

en bra övning inför de intervjuer som skulle ligga till grund för studien. Frågorna fungerade 

bra i provintervjun och en del följdfrågor uppkom som kunde vara bra att tänka på inför de 

kommande intervjuerna. Alla intervjuerna genomfördes i grupprum och i andra utrymmen på 

den aktuella gymnasieskolan, vilket var ett val som respondenterna själv gick göra. Som 

tidigare nämndes gjordes halvstrukturerade intervjuer där en intervjuguide med teman och 

frågor fungerade som stöd. Annars ställdes frågor som uppkom under intervjuns gång, vilket 

det fanns utrymme för i en sådan öppen intervju. Varje intervju inleddes med en 

sammanfattning av författaren och den aktuella studien, där syfte och frågeställningar 

presenterades. Sedan upplystes respondenterna om de etiska reglerna där de fick information 

om att deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst fick välja att avsluta sitt 

deltagande. Vidare informerades de om att det som framkom under intervjun enbart kom till 

att användas i studien och att ingen skulle kunna koppla det som sades till respondenterna 

utan en avidentifiering kom till att göras. Efter informationen gällande studien och de etiska 

reglerna fortsatte intervjun in på det aktuella området där det inledningsvis ställdes frågor om 

kön, ålder och utbildning/linje. Det första temat lyfte gymnasieelevernas upplevelser av 

prestationsångest och stress där även frågor gällande respondentens familj ställdes. Vidare 

handlade det andra temat om prestationsångestens och stressens påverkan på den psykiska 

hälsan medan det tredje temat lyfte orsaker till prestationsångest och stress. Redan uppsatta 

följdfrågor fanns, dock användes de inte flitigt då följdfrågorna hela tiden såg olika ut 

beroende på vilken fråga som ställdes och beroende på vilken respondent det gällde. 

Intervjuerna avslutades med en fråga om positiva upplevelser av prestationsångest och sedan 

tillfrågades även respondenterna om de hade några frågor eller ville tillägga något men även 

om författaren fick återkomma om nya frågor hade uppkommit. Intervjuguiden (Bilaga 2) 

fanns under varje intervju med som ett stöd och frågorna ställdes till alla, dock formades 

intervjuerna mycket av hur öppna respondenterna själv var och hur väl de besvarade frågorna. 

Sammanlagt intervjuades sex elever. 

En stödintervju genomfördes även med en skolkurator på den aktuella skolan. Valet av 

intervjuperson för stödintervjun byggde på ett bekvämlighetsurval samt ett lämplighetsurval 

genom att skolkuratorn redan fanns tillgänglig och var lätt att nå genom den kontakt som 

redan var upprättad samt att en skolkurator ansågs vara en lämplig intervjuperson som kunde 

besvara frågorna bra genom sin erfarenhet (Esaiasson, m.fl., 2005; DePoy & Gitlin, 1999). 

Varför en stödintervju med skolkuratorn gjordes berodde på en önskan att få en djupare insikt 

i hur gymnasieelever påverkades av prestationsångest och stress samt att få insikt i hur någon 

i personalen på skolan upplevde prestationsångest och stress hos eleverna. Även att kunna 
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komplettera resultatet av studien med erfarenhet från en skolkurator som hade arbetat med 

ungdomar länge ansågs intressant. Intervjun som var halvstrukturerade genomfördes med 

hjälp av en intervjuguide (Bilaga 3), vilken hjälpte till att fokusera på ämnet. Liksom i de 

andra intervjuerna började intervjun med att skolkuratorn fick information om de etiska 

reglerna som gällde för studien. Vidare ställdes frågor kring prestationsångesten och stressen, 

gällande förekomst och hur skolkuratorn upplevde att det yttrade sig hos eleverna. Nästa del i 

intervjun gällde prestationsångestens och stressens påverkan på den psykiska hälsan vilken 

följdes av avsnittet om orsaker till prestationsångest och stress hos gymnasieelever. Frågorna 

utgick ifrån skolkuratorns perspektiv, utifrån hennes kontakter med elever som upplevde 

prestationsångest och stress. Intervjun avslutades som de övriga intervjuerna där frågor 

ställdes kring om skolkuratorn ville tillägga något eller hade någon fråga samt om författaren 

vid behov fick återkomma. Skolkuratorn kommer vidare i texten att benämnas som informant.  

4.3 Databearbetning och analysmetod 

”Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga diskursen 

förvandlas till texter som ska tolkas.” (Kvale, 1997, sid. 49). Hermeneutikens uppgift är att 

just tolka texter och fungerade därför som en inspiration i analysen av denna kvalitativa 

studie. Ett första steg i bearbetningen av materialet som samlades in var en transkribering, där 

alla intervjuerna noga skrevs ner för vidare analys av resultatet. Materialet analyserades sedan 

med inspiration utifrån det hermeneutiska tolkningssättet. Hermeneutiken syfte är att genom 

sin tolkning få fram en gemensam förståelse av meningen i texten. När tolkningen av textens 

mening görs inom hermeneutiken blir det till en process där det både ses till helheten men 

även till olika delar i texten. Textens mening i helhet bestämmer från början de olika delarnas 

mening. Genom tolkning av delar i texten kan delarna förändra den helhetliga meningen och 

genom tolkning och analys av helheten kan delarnas mening förändras, vilket är den 

hermeneutiska cirkeln som hela tiden växlar mellan meningen i delar och helhet. Inom 

Hermeneutiken har min förförståelse en central och betydande roll (Kvale, 1997). En 

medvetenhet om min förförståelse var därför viktig att ha i studien eftersom förförståelsen 

kunde ha en stor och betydande roll i analysen av resultatet. 

Som metod för att analysera intervjuerna genom inspiration från det hermeneutiska 

tolkningssättet användes det i studien meningskategorisering för att på bästa sätt strukturera 

upp materialet, vilken innebär att relevanta citat väljs ut utifrån teman för att sedan analyseras 

och därigenom finna mönster i resultatet (Kvale, 1997). Utifrån syftet och frågeställningarna i 

studien ansågs en meningskategorisering vara mest fördelaktig då en meningskategorisering 

medförde en struktur i analysen men även en större säkerhet i att syftet och frågeställningarna 

i studien besvarades. Efter att alla intervjuer hade transkriberats ordagrant kodades 

intervjuerna i olika kategorier utifrån syftet och frågeställningarna. Kategoriseringen gjordes 

genom att olika färgpennor användes utifrån vilket tema citatet tillhörde. Citaten analyserades 

sedan och ett helhetligt resultat arbetades fram. Resultatet analyserades sedan i förhållande till 

den tidigare forskningen och teorierna. 

De olika temana var Upplevelser av prestationsångest och stress, Prestationsångestens och 

stressens påverkan på individen samt Orsaker till att prestationsångest och stress uppstår. 

Nya teman uppkom under studiens gång som sedan fungerade som underrubriker, vilka var 

Förekomst, Negativa aspekter, Positiva aspekter, Den psykiska hälsan, Den fysiska hälsan, 

Den positiva påverkan, Eleven, Skola och lärare, Klasskamrater samt Familj. Några av dessa 

som var helt nya och utmärkande var hur prestationsångest och stress påverkade den fysiska 

hälsan samt hur prestationsångest och stress även kunde påverka individen positivt. Dessa nya 

teman presenterades under det andra temat gällande prestationsångestens påverkan på 

individen och ledde då även till att en förändring av det andra temat gjordes från att endast 
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nämna den psykiska hälsan till att nämna hela individen. Ett annat nytt tema var elevernas 

krav på sig själv och eftersom det var centralt i resultatet och analysen gjordes underrubriken 

Eleven där sådana krav presenterades.  

I resultatredovisningen togs inte alltid hela citat med då alltid inte ansågs relevant. Detta 

tydliggjordes i resultatredovisningen genom markeringen (…). Citaten i texten användes med 

respondenternas egna formuleringar och språk, och språkliga förändringar gjordes därmed ej.  

4.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet kan delas in i två kategorier; intern och extern validitet. Den interna validiteten 

efterfrågar om det som är tänkt att mätas har mätts, med andra ord om syftet har kunnat 

besvaras genom det insamlade materialet. Den externa validiteten efterfrågar däremot istället 

om resultatet som har framkommit av studien kan generaliseras till en liknande 

population/grupp (Esaiasson, m.fl., 2007). Gällande den interna validiteten i studien var den 

förhållandevis hög då gymnasieeleverna intervjuades om sina egna upplevelser av 

prestationsångest vilket hade en direkt koppling till det aktuella syftet för studien. För att öka 

den interna validiteten i undersökningen utformades en intervjuguide med noggrannhet som 

fungerade som ett stöd för att jag och respondenten höll sig till ämnet i intervjuerna. Den 

externa validiteten var däremot relativt låg då det fanns svårigheter i att generalisera resultatet 

av en sådan liten undersökning. Däremot kunde resultaten i stora drag i viss mån anses vara 

överförbara då de hade en överensstämmelse med den tidigare forskningen och teorierna. 

Reliabilitet innebär att rätt mätinstrument används på rätt sätt (Esaiasson m.fl., 2007). I en 

kvalitativ studie är det den som undersöker som fungerar som mätinstrumentet och för högre 

tillförlitlighet och trovärdighet kan information om dennes erfarenheter och förförståelse vara 

relevant, vilket även lyftes i studien (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). En fördel gällande 

reliabiliteten skulle kunna var om studien gjordes av två författare. Då hade data samlats in 

och tolkats av två enskilda individer. 

Gällande min egen förförståelse handlade det om egna erfarenheter från grund-, gymnasie- 

och högskola. Prestationsångest och stress hade många gånger upplevts i skolsammanhang, 

vilket gav erfarenheter av vad den hade lett till och vad den berodde på för mig. Att vara 

ensam i genomförandet av studien medförde att en medvetenhet om förförståelsen var ännu 

viktigare att ha då genomförandet och tolkningen enbart utgick ifrån mig. 

4.5 Etiska frågor 

Vid en forskningsintervju föreligger det ett maktförhållande mellan intervjuaren och 

respondenten. Intervjuaren är den som har valt samtalsämne och den som för samtalet fram 

med sina frågor till respondenten (Kvale, 1997). För att minimera maktförhållandet och som 

stöd för forskarens egna etiska bedömningar har Vetenskapsrådet (2002) utformat fyra 

forskningsetiska principer som ryms inom individskyddskravet där syftet är att skydda den 

enskilde individen. De fyra forskningsetiska principerna som ryms inom individskyddskravet 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka alla 

respondenter informerades om innan intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att forskaren tydligt skall informera respondenten om studiens 

syfte, villkor för deltagandet i studien och även att ge information om att det som i studien 

framkommer enbart kommer att användas till studien. Vidare skall respondenten inom 

informationskravet informeras om frivilligheten i forskningen och att den under hela 

forskningstiden kan välja att avsluta sitt deltagande. Hänsyn togs till principen genom att 

respondenterna först fick ett missivbrev med information och även att de innan intervjun gavs 

information om innehållet i informationskravet. Informationskravet kan även kopplas till 
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samtyckeskravet då denna forskningsetiska princip innebär att det måste finnas ett samtycke 

från respondentens sida till deltagande i studien. Hänsyn togs i studien till att alla 

gymnasieelever inte var myndiga. Dock framgår det i samtyckeskravet att individer över 15 år 

i de flesta fall själv kan avgöra om de vill delta i en studie eller ej. För respondenterna i 

studien var alla över 15 år. Nästa princip som hänsyn skall tas till i forskningssammanhang är 

konfidentialitetskravet vilken innebär att uppgifter om respondenter som framkommer vid 

datainsamlingen skall avidentifieras för att inte kunna kopplas till den enskilda individen. Det 

är även viktigt att informera om att det som berättas för intervjuaren enbart används i studien 

och att det finns en så kallad ”tystnadsplikt” där respondenten inte på något sätt kan 

identifieras. I undersökningen lades stor vikt vid avidentifieringen och tystnadsplikten för att 

undvika att eleverna skulle behöva känna oro för att lärare eller andra elever skulle få vetskap 

om vem som hade deltagit. Här togs även hänsyn då urvalet gjordes, då personalen på skolan 

ej delgavs vilka som deltog. Den sista forskningsetiska principen är nyttjandekravet som 

innebär att det material och den information som framkommer i intervjuerna endast får 

användas i forskningssyfte och inte på något sätt användas mot respondenten. I studien fick 

respondenterna information gällande nyttjandekravet i början av intervjun för att skapa ett 

bättre möte mellan intervjuare och respondent (Vetenskapsrådet, 2002). 

5. Resultat och analys 

Inom avsnittet kommer denna kvalitativa studies resultat att redovisas. Resultat har utifrån 

studiens frågeställningar delats in och analyserats utifrån tre teman Upplevelser av 

prestationsångest och stress, Prestationsångestens påverkan på den psykiska hälsan och 

Orsaker till att prestationsångest uppstår. Den fjärde frågeställningen genomsyrar däremot de 

övriga tre frågeställningarna och utgör därför inte ett eget tema i studien. Resultatet kommer 

under varje tema presenteras och analyseras. Analysen har gjorts med inspiration utifrån ett 

hermeneutiskt tolkningssätt genom en meningskategorisering för att underlätta analysen. 

Fiktiva namn kommer ej att användas i studien eftersom tanken inte är att förklara de enskilda 

individernas situation utan gymnasieelever överlag. För att tydliggöra för läsaren kommer 

föreliggande studie i fortsättningen att benämnas studien.  

5.1 Upplevelser av prestationsångest och stress 

Intressant information kring upplevelsen av prestationsångest och stress som framkom var hur 

vanligt förekommande det är och olika aspekter på hur det upplevs, vilket både ledde till 

positiva och negativa upplevelser för respondenterna. En presentation kommer att göras 

gällande förekomst samt positiva och negativa aspekter under rubrikerna nedan. 

5.1.1 Förekomst 

Respondenternas berättelser visar på att i princip alla ibland upplever stress och/eller 

prestationsångest vilka yttrar sig olika beroende på vilken individ det gäller. Fyra av 

respondenterna, tre kvinnliga och en manlig respondent, uppger öppet att de i vissa situationer 

i skolan kan uppleva prestationsångest. En av de respondenterna menar: 

Ja, alltså jag tycker att prestationsångest är när man har jättehöga krav och fast att 

kraven inte behöver vara så höga så mår man dåligt fast man inte behöver det. Det kan 

jag väl hålla med om att jag gör. 

Vidare berättar samma kvinnliga respondent om de höga krav hon har på sig själv för att i ett 

senare skede kunna nå sitt mål genom vidare studier. En annan kvinnlig respondent jämför 

prestationsångest med anorexia där hon menar att den felaktiga kroppsuppfattningen kan 

liknas med en felaktig syn på sina prestationer. Vidare menar hon att hon kan känna igen sig i 
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den omvända bild av sig själv gällande sina prestationer i skolan. De övriga två manliga 

respondenterna som inte upplever prestationsångest, upplever däremot även dem stress. 

Frågor kring skolan, tempot, prov och känslor vid olika situationer är sådana frågor där de 

anger att de upplever stress och att de många gånger har höga krav på sig själv. Båda dessa 

manliga respondenter uppger symtom som stress, oro, nervositet, svårigheter att sova och 

tryck för bröstet då prov och uppgifter i skolan är svåra eller inte går som de har tänkt sig. 

Alla respondenter upplever stress i sin skolsituation vilket många gånger visar sig när det 

gäller ämnen, uppgifter och prov som det för individen finns en svårighet i att förstå och då 

det inte finns något större intresse för just det området. Några respondenter menar också att 

oro och stress kan uppkomma kring de ämnen som de behärskar bra eftersom en press att 

upprätthålla den bilden av att ha mycket kunskap och av att vara duktig då uppkommer. En 

beskrivning av den känslan ges av en kvinnlig respondent: 

Ja, i de ämnena som jag känner att detta är roligt och att detta vill jag satsa på så är 

det klart att jag har väldiga krav på att jag måste prestera bra, precis som jag sa innan 

om att om man inte har varit där nere på botten så är man rädd för att landa där nere. 

(…) Så då är det ju klart att man känner stress och att man måste börja på detta 

arbetet för att det verkligen måste bli bra för jag kan inte sumpa detta. 

Således upplever alla respondenter stress i sin skolsituation medan fyra av sex respondenter 

upplever prestationsångest. Utifrån könstillhörighet är det fler kvinnor än män som beskriver 

den stress, ångest och oro som finns i skolan i termer av prestationsångest. Att 

prestationsångest och stress är vanligt stöds även av informanten som genom erfarenheter från 

sitt arbete med elever menar att prestationsångest och stress är mycket vanligt bland 

gymnasieelever. Informanten menar att det inte finns någon statistik men att det är många som 

pratar om just prestationsångest och stress, däremot är det inte alla som får uttalade besvär. 

Informanten får vanligtvis kontakt med elever med prestationsångest och stress genom att de 

själv söker eller att en kontakt upprättas genom elevens mentor. 

5.1.2 Negativa aspekter 

Alla kvinnliga respondenter upplever någon gång negativa effekter av kraven som de har på 

sig själv som i sin tur leder till prestationsångest och stress. Två av de tre kvinnliga 

respondenterna har mål att efter gymnasiet läsa vidare vilket till stor del föranleder de höga 

kraven. Den tredje respondenten uppger sig däremot inte ha något speciellt mål vilket för 

respondenten upplevs som ett stort problem då mål med skolan och betygen saknas. 

Drivkraften hos den respondenten ligger då i att bevisa för klasskamrater och övriga 

omgivning att hon duger, vilket har lett till skoltrötthet, svårigheter att fokusera och 

tankspriddhet. Respondenten uppger själv att om ett mål för vidare studie hade funnits hade 

en större motivation och ett större lugn infunnit sig. De två kvinnliga respondenterna som 

redan vet vad de vill läsa vidare till påverkas även dem negativt av stressen som ofta kommer 

av de höga krav de har på sig själv. En av dem beskriver sina krav med orden: 

Ja, alltså jag satsar i princip på det högsta betyget i alla kurser så jag gör ju mycket 

hemma men det är självvalt också. Men det är kanske lite för mycket (…) Om jag har 

gjort ett matteprov och jag missar två poäng så är det jättedåligt. Man vill ha full 

poäng på allting och om man inte får det så är det dåligt för då känner man att man 

blir orolig för att det inte ska räcka. 

Vidare uppger de kvinnliga respondenterna att de påverkas psykiskt i olika avseenden, 

exempelvis att de blir nedstämda, lättirriterade, ledsna, får skuldkänslor och sämre 

självförtroende, vilket vidare kommer presenteras under avsnitt 5.2 Prestationsångestens och 

stressens påverkan på individen. Även sömnsvårigheter, trötthet och huvudvärk nämns som 
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effekter av pressen respondenterna har på sig själv. Tillfällen då sådana känslor och 

biverkningar av stressen upplevs är ofta i samband med prov, och vid betygssamtal. 

Som tidigare har nämnts upplever inte de manliga respondenterna prestationsångest i lika stor 

utsträckning men upplevelsen av stress är vanlig. De manliga respondenterna påverkas även 

dem av stressen och de krav som de har på sig själv. En av de manliga respondenterna 

upplever prestationsångest i vissa situationer men det är däremot inte vanligt förekommande. 

Denna respondent upplever sig begränsad av sin prestationsångest och stress: 

För mycket press och om man har för höga krav på sig själv tror jag bara leder till att 

resultaten blir sämre. Stressen tar över liksom. Om man till exempel har ett prov där 

man känner prestationsångest och verkligen vill klara av provet så tror jag inte att det 

hjälper att ha prestationsångest. Det blir svårt att koppla bort det, det tar över liksom. 

De andra två manliga respondenterna som har uppgett att de inte upplever prestationsångest 

upplever däremot stress vilket kan bero på ett misslyckat prov eller sämre betyg än förväntat i 

ett ämne. Denna stress leder till att all fokus läggs på det ämnet vilket påverkar övriga ämnen 

i en negativ riktning då de åsidosätts. De manliga respondenterna uppger i första hand mer 

fysiska besvär vid stress som sömnsvårigheter, tryck för bröstet och svårigheter att andas. Då 

frågor gällande den psykiska hälsan ställs framkommer bland annat att de även kan uppleva 

nedstämdhet, oro, irritationer och nervositet. ”Det trycker ju ner en helt. Du tänker mycket på 

det, eller jag gör det. Det är klart att man inte är samma glada människa som om man inte 

har prestationsångest”, menar den manliga respondent som i vissa situationer upplever 

prestationsångest. 

Sammanfattningsvis upplever informanten i studien att eleverna som denne kommer i kontakt 

med många gånger hamnar i ett så kallat ”förlamningstillstånd”. Informanten menar att många 

elever inte får någonting gjort eftersom de har en så stark vilja att nå sina krav att det istället 

leder till ångest som begränsar dem och gör att de tappar fokus. 

5.1.3 Positiva aspekter 

I princip alla respondenter nämner någon gång under intervjuerna att stressen och kraven de 

har på sig själv i viss mån kan ha en positiv inverkan på deras skolgång. De menar att stressen 

och de krav de har leder till att motivationen ökar och att mer arbete läggs ner för att nå det 

önskade målet. De manliga respondenterna har en mer positiv syn på sin stress och sina krav 

än vad kvinnorna har, dock finns även en positivitet i synen på att ställa krav på sig själv hos 

de kvinnliga respondenterna. Konkurrensen som kan finnas bland klasskamrater upplevs 

bland de flesta respondenter som positiv. Bland annat anser den kvinnliga respondent som 

inte har något mål för framtiden gällande studier att konkurrensen mellan klasskamrater och 

de förhöjda kraven konkurrensen leder till kan vara bra för hennes del. De kraven som 

konkurrensen leder till ökar hennes motivation och om sådan konkurrens inte skulle finnas 

skulle respondenten antagligen inte studera och satsa på skolan i samma utsträckning som den 

nu gör. De andra två kvinnliga respondenterna uppger däremot att de inte upplever 

konkurrens. Bland de manliga respondenterna framkommer det att de upplever den rådande 

konkurrensen bland klasskamrater som mycket positiv. Motiverande och sporrande är ord 

som de använder då de pratar om konkurrensen och upplevelsen av att prestera bättre på 

grund av den finns hos dem alla. En av de manliga respondenterna menar att: ”Jag tror att 

man sporrar varandra. Speciellt om man är ett gäng som umgås mycket så tittar man på dem 

andra och då vill man ju vara bättre”. 

Några andra positiva aspekter som har framkommit under intervjuerna gällande de egna 

kraven, stressen och prestationsångesten i skolsammanhang kan vara att det för de 

målmedvetna respondenterna leder till att målen uppnås genom att de presterar bättre av sina 
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mål. Målmedvetenheten leder till att de presterar bättre för att nå målen vilket i viss mån 

föranleder de positiva tankarna kring stressen och prestationsångesten. En av de kvinnliga 

respondenterna har en positiv syn på sina krav efter att hon genom samtal med kurator har 

arbetat med sin prestationsångest och lärt sig att hantera den: 

Ofta kan jag känna att högre krav gör bra liksom. Att jag verkligen gör bra ifrån mig 

och att det leder till att jag presterar. Jag får dem betygen jag vill ha. Jag tycker att det 

är väldigt ofta att om jag inte hade haft dem kraven så hade jag struntat i att läsa en 

gång till och så hade jag kanske missat saker jag lärde mig då. Så jag tycker att det 

ofta visar på att jag presterar mer. 

Även en av de manliga respondenterna har lärt sig att hantera sin prestationsångest inom 

idrottssammanhang vilket har lett till att han även inom skolan kan använda sig av de 

strategierna för att hantera sin prestationsångest och stress. I likhet med den kvinnliga 

respondenten ovan som även hon har lärt sig att hantera sin prestationsångest och stress, dock 

inom skolsammanhang, har även den manliga respondenten blivit hjälpt genom samtal med 

kurator. 

Resultatet visar alltså på att det inte enbart finns en negativ syn på prestationsångest och stress 

hos respondenterna utan de nämner även många positiva sidor. En av respondenterna menar 

att alla har samma förutsättningar i skolan och att det är ens eget val att ta vara på den chansen 

vilket ibland kräver att krav ställs på en själv. 

5.1.4 Analys av gymnasieelevers upplevelser av prestationsångest och stress 

Resultatet visar på att gymnasieelever många gånger upplever prestationsångest och stress i 

sin skolsituation. Alla respondenter känner sig stressade och fyra av sex respondenter uppger 

att de upplever prestationsångest på grund av skolan. Resultatet kan även tyda på att de övriga 

två manliga respondenterna som inte upplever prestationsångest ändå i vissa situationer 

eventuellt kan få prestationsångest. Att det eventuellt kan vara så framkommer vid andra 

frågor kring deras välmående, stress och krav på sig själv samt på grund av att deras 

upplevelser kan liknas med de respondenterna som öppet har uppgett att de kan uppleva 

prestationsångest. Således framgår det i studien att prestationsångest och stress är vanligt 

bland respondenterna vilket även styrks av Nyberg (2004) som i sin studie har fått fram att 

hälften av alla i hennes studie känner sig stressade mellan en gång i veckan till varje dag. I 

resultatet framgår det att prestationsångest och stress är mer vanligt förekommande samt mer 

omfattande hos de kvinnliga respondenterna i jämförelse med de manliga vilket har en viss 

överensstämmelse med Moksnes m.fl. (2010) som menar att stress, depression och ångest är 

mer vanligt förkommande bland flickor än pojkar. En annan skillnad utifrån könstillhörighet 

är att de manliga respondenterna många gånger har en mer positiv syn och inställning till sin 

prestationsångest och stress medan de kvinnliga respondenterna har en större tendens att må 

sämre och påverkas i större avseenden. Skillnader beroende på könstillhörighet har även 

Danielsson (2006) funnit i sin undersökning av svenska skolbarns hälsovanor. Hon menar att 

stressen ökar med åldern då de äldsta flickorna inom hennes studie upplever mer stress vilket 

skiljer sig från pojkarna i samma ålder. 

Att prov och inlämningar många gånger föranleder prestationsångesten och stressen menar 

respondenterna vilket i studien tyder på en koppling till de höga krav de har på sig själv. 

Varför de höga kraven kan kopplas till stressen och ångesten inför prov och inlämningar beror 

på att respondenterna själv inte anser att de har för mycket prov och inlämningar utan att de 

ändå blir stressade. Detta visar på att stressen istället beror på kraven som de har på sig själv 

och inte på tempot i skolan, vilket motsätts av Nyberg (2004) som menar att stressen delvis 

beror på för stora mängder läxor och prov. Som har framkommit i studien leder 
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prestationsångest och stress många gånger i själva verket till svårigheter att fokusera vilket i 

sin tur ökar stressen kring läxor och prov. De höga krav som respondenterna har på sig själv i 

studien är dock inte enbart negativa utan respondenterna kan även se positiva effekter så som 

ökad motivation och förbättrade prestationer i skolan. Alla respondenterna uppger att de 

upplever ett stöd från sin familj vilket kan kopplas till den ekologiska systemteorin där 

Bronfenbrenner (1994) menar att individen påverkas av sin omgivning. En tolkning kan då 

vara att stödet från familjen kan fungera som en skyddsfaktor vilket för respondenterna i 

studien eventuellt kan minska risken för ohälsa i samband med höga krav och stress. Det kan 

istället leda till mer positiva tankar och ökad motivation. En överensstämmelse gällande den 

positiva påverkan som prestationsångest och stress enligt studien kan ha på respondenterna 

finns även med Danielsson (2006) som menar att det sker en ökning av elevers 

självförtroende och välbefinnande då de presterar bättre och är bra i skolan. Tanken om att 

elevers självförtroende och välbefinnande ökar kan även kopplas till den socialkognitiva 

teorin där individen handlar utifrån att nå sina mål och att lyckas, och då undviker känslor av 

missnöje och misslyckande (Bandura, 2001). Att prestera bra i skolan är även enligt studien 

viktigt och en viktig faktor för ett bra självförtroende. I studien kan det tydas att 

självförtroendet delvis formas och påverkas utifrån krav samt att lyckas och att misslyckas, 

däremot är det inget som respondenterna själv uttalar rakt ut. Respondenterna betonar istället 

en önskan att nå sina mål vilket Bandura (2001) inom den socialkognitiva teorin lägger stor 

vikt vid då han menar att individen väljer sina handlingar utifrån att de vill uppnå målen och 

få det önskade resultatet ut av handlingen.  

Vidare visar resultatet på att respondenterna i studien ofta menar att deras höga krav grundar 

sig i att de vill få det önskade betyget och komma framåt i sin utveckling. Däremot kan det 

uttydas att kraven är djupare rotade än så då målen och kraven kan grunda sig i omgivningen 

och samhällets förväntningar och ideal, vilket kan kopplas till Bronfenbrenners (1994) 

ekologiska modell. Målmedvetenhet kan i studien tydas vara en förutsättning för motivation 

och prestation i skolan, eftersom de elever med mål har en större drivkraft att få bra betyg och 

flitigt arbeta på jämfört med dem som inte har några mål. För de respondenter som upplever 

konkurrens mellan klasskamrater, tre manliga respondenter samt en kvinnlig, visar det på att 

de till stor del har positiva upplevelser av konkurrensen vilken även den leder till ökad 

motivation och förbättrade prestationer. Resultatet gällande hur konkurrensen påverkar 

respondenterna kan kopplas till Bronfenbrenners (1994) ekologiska systemteori där individen 

påverkas av sin omgivning. I ett sådant fall är påverkan på individen positiv eftersom andras 

förväntningar, krav och mål leder till att individen får ökad motivation för att som 

respondenterna menar vara bäst eller lika bra som de andra. 

Som två av respondenterna menar är det viktigt att lära sig att hantera sina krav på sig själv, 

prestationsångesten och stressen, vilket överensstämmer med Moksnes, m.fl. (2010) samt 

Gregor (2005) genom att de menar att förebyggande arbete är viktigt för att elevernas ångest 

och oro ska minska och därigenom kan en ökning av deras psykiska och fysiska välmående 

ske. Av resultatet framkommer att två av respondenterna genom samtal med kuratorer har lärt 

sig att i de flesta situationer hantera sin prestationsångest och stress, vilket kan kopplas till 

Fehm och Schmidts (2004) undersökning där de elever som har deltagit har en önskan om att 

genom skolan få verktyg att hantera ångesten och oron med. I resultatet av studien framgår 

det däremot inte att en sådan önskan finns från respondenternas sida, dock kan det uttydas att 

om eleverna får verktyg för att hantera sin prestationsångest och stress kan deras välmående 

öka då de två respondenter som har fått den möjligheten visar på goda förbättringar och 

minskad prestationsångest och stress. 
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5.2 Prestationsångestens och stressens påverkan på individen 

Prestationsångest och stress påverkar individen både i negativa och i positiva riktningar. En 

presentation av hur individen påverkas kommer inte enbart ske gällande den psykiska hälsan 

utan även av hur den fysiska hälsan påverkas och att påverkan kan vara positiv. Den psykiska 

och den fysiska hälsan är nära sammankopplade och påverkar varandra. 

5.2.1 Den psykiska hälsan 

Bland de kvinnliga respondenterna nämner alla att de kan känna sig nedstämda i situationer 

där prestationsångest och stress förekommer. Nedstämdheten kommer av att inte ha pluggat 

tillräckligt inför ett prov, att inte ha fått det önskade resultatet på ett prov eller då upplevelser 

av att känna sig dålig finns. Även de manliga respondenterna nämner nedstämdhet i samband 

med prestationsångest och stress och det är liknande situationer som föranleder känslan av 

nedstämdhet som de kvinnliga respondenterna uppger. Respondenterna upplever även att 

prestationsångesten och stressen påverkar deras psykiska välmående genom att de blir ledsna, 

arga och lättirriterade. De kvinnliga respondenterna uppger även att de ibland blir väldigt 

ledsna och kan bryta ihop, vilket ofta beror på att de missar några poäng på ett prov eller att 

de känner sig stressade inför allt som ska göras. Gällande hur en av de kvinnliga 

respondenterna mår vid prestationsångest och stress uppger hon: 

Man är i ett mellanläge, man är inte ledsen och man är inte glad. Man är sådär att 

man kanske sitter vid middagen med familjen men man är inte riktigt närvarande utan 

man bara sitter och tänker på sig själv. Man bara sitter där och tycker att det inte är 

intressant vad dem har att säga för jag har inte tid att tänka på det för jag måste 

fokusera. 

En påföljd av stressen och prestationsångesten som upplevs oberoende av könstillhörighet är 

den oro som infinner sig inför prov, vid besked av resultat och om provet inte har gått som 

väntat. En skillnad utifrån könstillhörighet är att de kvinnliga respondenterna upplever oro 

och stress även om de är godkända på ett prov men då de inte har fått det önskade betyget, 

vilket många gånger är det högsta, medan de manliga respondenterna i större utsträckning 

upplever oro och stress för hur de skulle ta igen ett underkänt prov. Som en av de kvinnliga 

respondenterna upplever även en av de manliga respondenterna en ökad stress och oro efter 

betygssamtal. Den manliga respondenten menar att prestationsångesten och stressen många 

gånger uppkommer vid sådana betygssamtal: 

Det är i så fall när man har betygssnack och man tror att man ligger bättre till än vad 

man gör. Och när man vet att där inte är någon chans att hinna ta igen allt. Man blir ju 

helt knäckt och oroad för hur man ska göra. 

En annan del gällande hur prestationsångesten och stressen påfrestar respondenternas 

psykiska välmående gäller besvikelsen och skuldkänslorna mot sig själv, negativa tankar, att 

känna ånger och att se ner på sig själv. De alla upplever på olika sätt att ett misslyckande på 

ett prov eller att betygen inte når upp till deras mål påverkar deras självförtroende. 

”Självförtroendet får sig en törn när man inte är så bra som man vill vara.”, menar en av de 

kvinnliga respondenterna. 

Alla respondenter påverkas alltså, oberoende av könstillhörighet, av prestationsångest, stress 

och krav på sig själv. De manliga respondenterna är till skillnad från de kvinnliga 

respondenterna mer benägna att beskriva hur de påverkas fysiskt. Informanten kommer även 

den mest i kontakt med elever som påvisar fysiska besvär men menar även att eleverna kan få 

ångest av stressen och de krav som de har på sig själv. Som tidigare har nämnts menar även 

informanten att koncentrationssvårigheter är vanligt förekommande vilket många gånger 
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orsakas av den ångest kraven och stressen ger. Många elever uppger också att svårigheter med 

fokusering och koncentration är vanligt då de har mycket att göra och då de känner sig 

stressade.  

5.2.2 Den fysiska hälsan 

Som har nämnts ovan besvarar de manliga respondenterna gärna frågor gällande hur de 

känner vid prestationsångest och stress i termer av fysiska påföljder. Svårigheter att sova är 

vanligt för alla manliga respondenter. Sömnsvårigheter är vanligt inför prov och de beror 

många gånger på att respondenterna har svårt för att släppa tankarna på provet och även på 

grund av den oro som finns inför hur det skall gå på provet. Två av de kvinnliga 

respondenterna har också sådana sömnsvårigheter i samband med prov och annan stress. 

Även informanten i studien menar på att sömnsvårigheter är ett vanligt symtom hos elever 

med stress och höga krav på sig själv. 

De kvinnliga respondenterna upplever även trötthet och huvudvärk som föranleds av den 

prestationsångest och stress de har. En av de manliga respondenterna uppger att han äter 

mindre medan en annan av respondenterna upplever svårigheter med att andas djupt vid 

stress. Den tredje manliga respondenten menar att ”Det är väl mer att jag får tryck för bröstet. 

Ja jag känner att där är någonting... ja det är mer inomords att där är något som vill så 

mycket mer”. Magont är ett annat besvär som enligt informanten är vanligt vid 

prestationsångest och stress hos de elever hon träffar i sitt arbete. 

Sammanfattningsvis är det vanligare att de manliga respondenterna i ett första skede nämner 

hur de mår fysiskt och kräver mer ingående frågor gällande den psykiska hälsan medan de 

kvinnliga respondenterna mer öppet berättar om sin psykiska hälsa. 

5.2.3 Den positiva påverkan 

Gällande hur prestationsångest och stress kan påverka den psykiska hälsan i en positiv 

riktning har diskuterats under föregående avsnitt (5.1). Ett exempel på hur respondenterna 

påverkas av sin prestationsångest och stress i en positiv riktning är att de upplever att de kan 

sporras av den både genom konkurrensen med sina klasskamrater men även för att uppnå sina 

mål och känna sig nöjda. Det kan med andra ord leda till att motivationen höjs och att de 

presterar bättre i skolsammanhang. En av respondenterna uttrycker detta så här: 

Egentligen så är det nog att man höjs lite av det, man är lite mer koncentrerad och gör 

lite mer vad som krävs. Man kan nog göra lite misstag också på grund av att man är 

stressad så det är väl nog både fördelar och nackdelar.  

Några av respondenterna nämner att de kan uppleva sina krav som positiva då de har lärt sig 

att hantera stressen och prestationsångesten i stor utsträckning. De upplever att de kan vända 

på det och använda den på rätt sätt genom att istället bli motiverade och prestera bättre. ”Man 

vill ju vara bäst i allt och det gör ju att man läser mer”, menar en av de manliga 

respondenterna. Bland de manliga respondenterna finns det en mer öppenhet om att vilja vara 

bäst. Konkurrensen bland klasskamraterna ökar, enligt fyra av respondenterna, deras krav på 

sig själv vilket många gånger kan vara positivt då de som tidigare har nämnts presterar bättre 

och gör det lilla extra för att visa att de är duktiga. 

5.2.4 Analys av prestationsångestens och stressens påverkan på individen 

I resultatet framkommer att både de kvinnliga och de manliga respondenterna har upplevt 

psykiska och fysiska besvär på grund av prestationsångest och stress vilket styrks genom 

Danielssons (2006) studie där det framkommer att elever med prestationsångest och stress i 

skolan kan uppleva psykiska och somatiska besvär. De manliga respondenterna i studien har 
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en tendens att beskriva sina symtom på prestationsångest och stress i form av fysiska besvär 

medan de kvinnliga respondenterna har en mer öppenhet i att beskriva deras psykiska 

mående. Dessa könsskillnader i resultatet kan eventuellt ses utifrån sociala roller där den 

manliga och den kvinnliga rollen kan skilja sig åt. Detta kan kopplas till den ekologiska 

systemteorin där en tanke är att individen tilldelas sociala roller inom systemen och att det då 

finns skillnader utifrån de olika rollerna och hur individen utvecklas utifrån dessa roller och 

system (Bronfenbrenner, 1977; Bronfenbrenner, 1994; Klefbeck & Ogden, 2003). Normer 

och tankar kring hur kvinnor respektive män ska vara och uttrycka sig har det funderats kring 

och en tanke är då att de olika sociala rollerna eventuellt kan vara en anledning till att männen 

lättare beskriver sin hälsa i fysiska termer och de kvinnliga i psykiska. Även att den psykiska 

och fysiska hälsan är starkt sammankopplade med varandra och att psykiska och fysiska 

besvär många gånger påverkar och föranleder varandra kan vara en anledning till skillnaden 

på hur besvären definieras. Att respondenterna som upplever prestationsångest och stress 

påverkas psykiskt och även att deras syn på sig själv inte alltid överensstämmer med 

verkligheten styrks av Moksnes, m.fl. (2010) som menar på att olika psykiska besvär inverkar 

på varandra samt att det finns ett samband mellan stress, ångest, depression och självkänsla.  

Fysiska besvär av prestationsångest och stress kan enligt studien vara trötthet, huvudvärk, 

magont, sömnsvårigheter, tryck för bröstet samt svårigheter att andas vilket har paralleller 

med Danielsson (2006) där hon skriver att huvudvärk och magont kan förekomma bland 

personerna i hennes urvalsgrupp. Medan Nyberg (2004) anser att stress bland barn och 

ungdomar förutom huvudvärk och magont även kan leda till trötthet. Resultatet i studien visar 

på att de psykiska besvär som prestationsångest och stress hos respondenterna kan leda till 

kan vara nedstämdhet, oro, nervositet och aggressivitet, vilket överensstämmer med Nybergs 

(2004) studie. Vidare visar resultatet i studien på att elevers psykiska välmående kan påverkas 

av prestationsångest och stress genom att de blir ledsna och kan bryta ihop men även att de får 

skuldkänslor och känner besvikelse gentemot sig själv, känner ånger och ser ner på sig själv. 

Respondenterna upplever många gånger negativa känslor och tankar kring sig själv då målen 

inte uppnås och ett misslyckande är ett faktum, vilket har paralleller till den socialkognitiva 

teorin där individen vid ett misslyckande kan uppleva nedvärderande känslor och tankar 

gentemot sig själv (Bandura, 2001). En tanke kring de psykiska besvären är att besvären 

många gånger uppkommer av att det kan finnas en rädsla hos respondenten att misslyckas 

inför andra och sig själv. En fundering kring de höga kraven och den stressen som finns inför 

prov och inlämningar har även varit att dessa kan förstärkas genom att respondenterna många 

gånger upplever svårigheter med att fokusera och svårigheter med självdisciplinen inför prov 

och inlämningar, vilket kan begränsa individen.  

Gällande sömnsvårigheterna som har nämnts ovan verkar det många gånger som att de kan 

bero på negativa tankar och oro inför prov och inlämningar. I studien framkommer det även 

att ett annat symtom på prestationsångest och stress kan vara nervositet och att eleverna 

tvivlar på sin egen förmåga, vilket även Fehm och Schmidt (2004) nämner i sin studie. Sådana 

tankar och känslor föranleder många gånger sömnsvårigheterna inom studien och att tro på sig 

själv och att ha tillit till sin egen förmåga innefattas inom den socialkognitiva teorin inom 

Banduras (2001) begrepp Self-efficacy. Att ha en övertygelse och tilltro till sig själv är viktigt 

även för eleverna inom gymnasiet då övertygelsen och tilltron inverkar på vilka vägar 

individen vågar ta i livet. Efter gymnasiet försvinner den trygghet som har funnits i skolan 

och eleven måste då välja sina egna vägar. Den oro respondenterna upplever kan många 

gånger bottna i den vetskapen om att de egna val som görs formar framtiden, vilket inom den 

ekologiska systemteorins mesosystem kan liknas med de så kallade ekologiska övergångar 

som just är sådana övergångar då individen exempelvis börjar skolan eller kommer ut i 

arbetslivet (Klefbeck & Ogden, 2003). Sådana övergångar innebär att en trygghet, i 
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respondenternas fall skolan, som tidigare har funnits försvinner. I studien kan mycket av 

stressen inför framtiden och framtida studier eventuellt kopplas till de ekologiska 

övergångarna eftersom även framtiden många gånger är en anledning till de höga krav som 

finns hos respondenterna. 

Resultatet av undersökningen visar på att prestationsångest och stress samt att ha krav på sig 

själv kan medföra goda konsekvenser eftersom målen, kraven och den rådande konkurrensen 

mellan klasskamrater kan leda till ökad motivation och förbättrad prestation i 

skolsammanhang. Som tidigare har nämnts får den positiva påverkan av prestationsångest och 

stress som framgår av studien stöd genom Danielsson (2006) som även menar att 

välbefinnandet och självförtroendet kan öka genom bra prestationer i skolan och genom att 

vara duktig. Trots att endast en av respondenterna betonar vikten av att lyckas för att i sin tur 

bygga upp självförtroendet kan en sådan tendens även uttydas hos de övriga respondenterna 

då de talar om att de vill bevisa för andra och sig själv att de duger och är duktiga genom att 

nå sina mål. Studien visar på att då det finns en brist på mål och motivation hos en elev kan 

även det psykiska välmåendet minska vilket för studien görs tydligt genom den kvinnliga 

respondent som inte har något mål för framtiden och med skolan vilket av henne ses som ett 

stort problem. Hennes drivkraft att fortsätta arbeta på bra i skolan ligger då just i att bevisa för 

sin omgivning, vilket för henne kan leda till psykiska besvär. Att den kvinnliga respondentens 

brist på motivation eller mål med sin skolgång har lett till att prestationsångesten och stressen 

har ökat kan kopplas till den socialkognitiva teorin där Bandura (2001) starkt betonar 

individens planering av handlingar för att uppnå sina mål samt att han menar att det finns en 

motivation hos individen till att sätta upp mål för framtiden.  

Som ovannämnts visar studien på att prestationsångest och stress många gånger kan leda till 

positiva konsekvenser vilket antagligen är en nödvändighet för att gymnasieeleverna ska klara 

av sina krav och orka prestera på en sådan nivå. De positiva aspekterna på prestationsångest 

och stress som har framkommit i studien kan utifrån Bronfenbrenners (1977; 1994) 

ekologiska modell ses som positiva eftersom omgivningen kan fungera som ett skydd och en 

trygghet för individen. Alla respondenter i studien upplever ett stöd från sin familj vilket visar 

på att de proximala processerna som sker inom mikrosystemet är viktiga då de proximala 

processerna visar på att relationer är betydelsefulla och kan kompensera upp för brister i den 

omgivande miljön. Detta kan visa på att goda relationer mellan exempelvis mor och barn kan 

öka välmåendet hos individen (Bronfenbrenner, 1994). Således kan en bidragande faktor till 

att prestationsångesten och stressen inte enbart upplevs som negativa vara stödet från och 

relationerna mellan familjemedlemmarna. En fundering är då om resultatet skulle kunna se 

annorlunda ut om någon av respondenterna inte skulle uppleva stöd från sin familj och om 

upplevelserna av prestationsångest och stress då istället enbart skulle ha varit negativa. 

5.3 Orsaker till att prestationsångest och stress uppstår 

Varför en elev på en gymnasieskola upplever prestationsångest och stress är individuellt och 

beror på individens mål och värderingar men är även beroende av familjens och andra 

individers uppfattningar. En annan aspekt är vad vänner har för mål och hur de presterar i 

skolan och även hur samhället i övrigt ser ut. Nedan kommer en presentation av vad 

respondenterna upplever orsaka prestationsångesten och stressen att göras. 

5.3.1 Eleven 

En central del när det gäller prestationsångest och stress är de krav individen har på sig själv 

som i sin tur leder till prestationsångesten och stressen. Tre av respondenterna, en man och två 

kvinnor, har redan satt upp mål gällande deras framtida studier. De övriga tre har också tankar 

på vidarestudier, dock vet de inte till vad. En av orsakerna till prestationsångest och stress är 
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de framtida studierna eftersom de antingen behöver betygen för att komma in på den önskade 

utbildningen eller då de vill ha möjlighet att kunna välja fritt när det står klart vad dem vill 

utbilda sig till. En av de kvinnliga respondenterna lägger stor vikt vid att i framtiden vara 

välutbildad. Respondenten menar att om hon arbetar på bra i skolan nu har hon stora 

möjligheter sen. En annan av de kvinnliga respondenterna menar även hon att framtiden är en 

del i de krav hon har på sig själv: 

Alltså jag tror att det är lite att man vill vidare så känns det som att om man inte får 

högsta möjliga nu så känns det inte som att det är möjligt att komma in exempelvis på 

läkarlinjen. Jag tror att det är att man vill vidare liksom, framtiden. 

En av de kvinnliga respondenterna talar om att hon inte vet vad hon ska utbilda sig till. Att 

inte ha något mål men vilja utbilda sig leder för henne till ökad stress. Prestationsångesten 

kommer i hennes situation istället från den lilla klassen där alla är mycket duktiga. Den 

kvinnliga respondenten menar då att hon inte vill vara sämre och är från högstadiet van vid att 

vara bäst vilket det nu finns en svårighet i då kraven höjts och motivationen är låg på grund av 

hennes brist på mål inför framtiden. I hennes situation handlar kraven mycket om att bevisa 

för andra och att hålla sig på den nivå den övriga klassen ligger på. För den kvinnliga 

respondenten kan det i vissa fall vara bra då hon presterar bättre än vad hon annars hade gjort 

eftersom hon upplever en rädsla inför hur andra uppfattar henne. 

I intervjuerna framgår det att prestationsångesten och stressen sällan enbart beror på de 

framtida studierna. Respondenterna menar även att de vill bevisa att de kan och att de vill vara 

duktiga. En av de manliga respondenterna betonar självförtroendet som en del i sina krav 

eftersom han upplever att han genom att sätta press på sig själv försöker bli bekräftad och 

bygga upp ett bättre självförtroende. Många av respondenterna, oberoende av könstillhörighet, 

nämner att betygen är viktiga då de får bekräftelse genom dem. ”Men betyg är liksom det 

enda jag har i vardagen som berättar för mig att jag är duktig just nu, som verkligen säger 

det på pappret”, menar en av de kvinnliga respondenterna. För många av respondenterna 

handlar det inte om att omgivningen ställer krav utan istället att de själv upplever bekräftelse 

som viktig och många gånger krävs det då hårt arbete för att nå dit. Informanten nämner också 

elevens egna krav som en orsak och menar då att kraven delvis kommer inifrån genom att de 

bygger upp en inre stress. ”De har orimliga krav på sig själva genom att de sätter ribban 

otroligt högt”, menar informanten. 

5.3.2 Skola och lärare 

Enligt respondenterna är som tidigare nämnts prov och inlämningar ofta anledningar till att de 

upplever prestationsångest och stress. En av de kvinnliga respondenterna menar även att 

grupparbeten är en stressfaktor. Att känna skyldighet gentemot dem andra är vanligt de 

gånger när hon inte upplever att hon har tillfört så mycket eller då hon inte är kunnig inom 

ämnet. En rädsla för att svika de andra inom gruppen finns vid grupparbete hos respondenten. 

Att bli bedömd och betygssatt kan också vara en orsak, dock har alla respondenter på olika 

sätt positiva upplevelser och tankar kring bedömningen. Som tidigare har nämnts vill 

respondenterna bli bedömda för att på ett rättvist sätt få det betyget dem är värda men även för 

att få ett bevis och en bekräftelse på att de kan och på att de är duktiga. 

Ingen av respondenterna har några speciella erfarenheter av att lärarna påverkar deras krav, 

prestationsångest och stress. Däremot menar en av de kvinnliga respondenterna att det är 

skolan och lärarnas krav som bygger upp hennes krav eftersom det påverkar hennes 

möjligheter att nå de betyg hon vill ha. En annan kvinnlig respondent upplever att hon för att 

uppnå betygen behöver bevisa för läraren att hon är duktig genom att prata mycket vid 

lektionerna. Respondenten upplever då en psykisk påfrestning genom sin rädsla och nervositet 
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att prata inför grupp. Lärarnas krav är dock inga utmärkande orsaker till prestationsångest och 

stress enligt respondenterna själva. Informantens uppfattning är däremot annorlunda då hon 

menar att lärarna stressar upp eleverna genom att prata mycket om prov och inlämningar. Alla 

inlämningar och prov ser alltid likadana ut, menar informanten, istället för att låta eleverna 

vara delaktiga i utformningen för att underlätta och minska stressen hos eleverna. Slutprov 

och liknande förstoras ofta upp av läraren och informanten menar vidare att stressen vid tiden 

för slutprov ökar oerhört och att det talas mycket om dem när det närmar sig. 

5.3.3 Klasskamrater 

Konkurrensen som redan har nämnts under tidigare avsnitt inom resultatdelen är en 

utmärkande faktor bland respondenterna när det gäller deras prestationsångest och stress. 

Många av kraven finns inte enbart för dem själva utan de byggs även upp för att kunna visa 

vänner och familj. Att visa omgivningen att de kan, är duktig och når sina mål är viktigt för 

respondenterna vilket är en orsak till de höga kraven samt den prestationsångest och stress 

som kraven leder till. En manlig respondent betonar målet att vara bäst. Han ser målet som en 

omöjlighet men nämner ändå att han blir arg då någon är bättre. 

Några av respondenterna går i en liten klass där alla är mycket duktiga, vilket kan vara en av 

orsakerna till prestationsångesten och stressen. För dem med bäst betyg i klassen finns en oro 

för att inte vara bäst längre medan det för dem andra hela tiden finns en stress i att prestera för 

att nå det högsta betyget för att komma upp till samma nivå som de andra. En av de kvinnliga 

respondenterna menar: 

Ja alla ser ju vad man håller på med och alla har ju full koll. Det är ju inte som i en 

stor klass som man kan skymma undan lite i, om det gick dåligt på ett prov då lät man 

ingen se det men här syns det ju för alla. Man vet ju vem som är bäst, det är ju två, tre 

stycken som är på topp. 

5.3.4 Familj 

En annan orsak till prestationsångest och stress kan vara krav från föräldrar och syskon. Tre 

av respondenterna upplever inte några krav från familjen och alla respondenterna upplever ett 

stöd från sin familj i sin skolsituation. En av de manliga respondenterna berättar däremot om 

att han tillsammans med sina föräldrar sätter upp mål gällande betyg inför varje kurs. 

Respondenten menar då att de krav han har inte enbart sätts upp för hans skull utan även för 

att han vill visa sin familj och sina vänner att han kan nå upp till sina mål. 

En av de kvinnliga respondenterna tror att hennes krav på sig själv från början kommer från 

hennes pappas förväntningar: 

Men pappa är väl lite mer utbildad än vad mamma är och har gått en del utbildningar 

och han har väl en del, känner lite att det är så det ska vara att jag ska bli sjukgymnast 

eller sjuksköterska. Jag tror att mycket av mina krav har kommit från pappa, inte för 

att han har krav på mig utan för att jag tror att han har det. (…) Ja, alltså de kraven 

sporrar en också liksom. Men samtidigt så känner man att det är lite jobbigt, så är det 

ju alltid med krav från föräldrar. Jag vet ju om att det inte spelar någon roll om jag 

misslyckas, det handlar ju inte om det. Det är lite så det ska vara, att jag lyckas.  

Respondenten upplever ändå ett stort stöd från sina föräldrar men vill ändå vara duktig inför 

sin pappa och inte misslyckas. Varför respondenten känner så beror enligt henne även på att 

hennes pappa och syster har en väldigt speciell relation och hennes sätt att känna sig lika 

omtyckt är genom att vara duktig. 

En annan kvinnlig respondent känner att hennes systers framgångar påverkar hennes krav på 

sig själv eftersom hon vill vara lika duktig som sin syster. Respondenten menar att äldre 
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syskon ofta sätter gränser genom vad dem gör. Hennes äldsta syster läser på universitet och 

har varit ute och rest, vilket är en av faktorerna till de höga krav hon har på sig själv: 

Jag vill ju inte vara sämre och landa helt på botten. Man vill ju visa att man kan göra 

samma saker. Som när jag skulle välja till gymnasiet och dem frågade ’vilken linje ska 

du välja?’ och jag svarade att jag ville gå handels då tyckte dem att det kunde jag ju 

inte bli någonting på så varför skulle jag gå det. Men sen när jag sa att jag skulle gå 

natur så var det stort. Så då satte man ju upp gränsen lite. 

De två kvinnliga respondenternas situationer visar alltså på att även familjen kan vara en del i 

de krav respondenterna har på sig själv. Höga förväntningar på respondenten från 

omgivningen leder till att kraven ökar. 

5.3.5 Analys av orsakerna till att prestationsångest och stress uppstår 

Resultatet i studien visar på att respondenternas prestationsångest och stress många gånger 

framkallas av de krav som de har på sig själv och deras tankar kring hur framtiden ska se ut. 

Som framgår av resultatet påverkar även familjen, vännerna, skolan och lärarna kraven och 

stressen, vilket till viss del styrks av Nyberg (2004) som menar att barn och ungdomars stress 

kan bero på de egna kraven samt även bero på krav från lärarnas sida. I studien framkommer 

även att skolan tillsammans med lärarna påverkar respondenternas prestationsångest och 

stress vilket har paralleller till Nyberg (2004) som vidare menar att andra orsaker kan vara att 

mängden prov och läxor är för stora. I resultatet kan det med andra ord tydas att 

respondenterna i studien tydligt påverkas av sin omgivning vilket kan kopplas till 

Bronfenbrenners (1994) ekologiska systemteori där han betonar att individen och dennes 

utveckling påverkas av den miljö den omges av. Att många gymnasieelever har ett mål att 

senare läsa vidare och många gånger oroar sig för framtiden kan vara en del som har 

paralleller till Bronfenbrenner (1977; 1994) och hans ekologiska systemteori med de olika 

systemen. Utifrån makronivån inverkar samhällets och gruppers normer och värderingar på 

individen och dennes värderingar varifrån mål utformas och anpassas. Andra faktorer för hur 

respondenternas prestationsångest och stress påverkas är genom det ömsesidiga samspelet 

mellan aktörerna inom systemen och systemens inverkan på varandra. Resultatet som visar på 

att familjens, vännernas, lärarnas och skolans krav och förväntningar inverkar på individen är 

exempel på hur de olika systemen påverkar respondenterna (Bronfenbrenner, 1977; 

Bronfenbrenner, 1994).  

Många av respondenterna i studien uppger att de känner sig stressade och oroliga inför 

framtiden vilket leder till att de höjer sina krav på sig själv. Att framtiden är ett orosmoment 

för många av respondenterna styrks till viss del av Nyberg (2004) som menar att äldre 

ungdomar i större utsträckning upplever stress och oro inför arbetslösheten i samhället. 

Omedvetet kan oron inför framtiden och de höga kraven handla om rädsla för arbetslöshet 

men även en rädsla för att inte kunna göra karriär då framtida studier minskar risken för 

arbetslöshet medan de ökar möjligheten att lyckas. Respondenternas oro inför framtiden samt 

att prestationsångesten och stressen kan öka på grund av oron inför framtiden visar även det 

på hur samhället och dess konstellation påverkar individen utifrån Bronfenbrenners (1977; 

1994) ekologiska systemteori. 

I många av fallen menar respondenterna att kraven och förväntningarna från den omgivande 

miljön leder till att de vill prestera bra för att få bekräftelse på att de kan och är duktiga. 

Denna bekräftelse som respondenterna många gånger söker från sin omgivning har en 

överensstämmelse med den socialkognitiva teorin som betonar att individens närmiljö, vilka 

kan vara familj och vänner, påverkar individen genom bekräftelse och genom de 

förväntningar som de har på denne. Resultatet från studien gällande att respondenterna vill 
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bevisa och få bekräftelse från sin omgivning samt att de omedvetet påverkas av omgivningens 

uppfattningar har en stark koppling till begreppet Looking-glass self inom den socialkognitiva 

teorin där det understryks att den ständiga granskningen från den omgivande miljön påverkar 

individens tro och syn på sig själv (Cullberg Weston, 2005). Som har nämnts i resultatet kan 

respondenterna i studien påverkas av en pappas förväntningar eller en systers val och 

erfarenheter. Respondenterna söker då efter bekräftelse för att känna sig omtyckta och 

lyckade. En fundering är att den bekräftelse som respondenterna söker, inte enbart hos 

familjemedlemmar utan även hos lärare och vänner, många gånger orsakas av en osäkerhet på 

sig själv som måste kompenseras upp med bekräftelse från omgivningen. Denna osäkerhet 

som kan finnas hos respondenterna i studien visar på att det kan finnas en brist på tillit och tro 

till den egna förmåga vilket kan kopplas till Banduras (2001) begrepp Self-efficacy, där just 

tilliten och tron till den egna förmågan betonas. Resultatet av intervjuerna visar alltså på att 

det finns många orsaker till prestationsångest och stress, allt från omgivningen till 

självförtroendet. En tanke har uppkommit om att det många gånger inte enbart finns en 

anledning till prestationsångest och stress utan att allt påverkar varandra och samverkar till att 

elevens välmående berörs i en negativ riktning. 

6. Slutdiskussion 

Det empiriska materialet som har samlats in genom intervjuer med respondenter och 

informanten har tillsammans med den tidigare forskningen givit en fördjupad 

kunskapsöversikt över ämnet. I avsnittet Slutdiskussion presenteras en summering av studiens 

resultat och en diskussion av slutsatserna görs. En Metod- och källdiskussion görs därefter där 

kritik riktas mot metoden och hur undersökningen har genomförts En diskussion kring 

källorna som har använts i texten görs även under det avsnittet. Studien avslutas sedan med 

tankar kring hur en fortsatt forskning kring ämnet kan se ut. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka prestationsångest och stress hos gymnasieelever. För att 

besvara detta syfte har fyra frågeställningar utformats, vilka efterhand kommer att presenteras 

och diskuteras. 

Resultatet på den första frågeställningen gällande hur gymnasieelever upplever 

prestationsångest och stress visar i enlighet med tidigare forskning på att många elever 

upplever stress i sin skolsituation samt visar resultatet även på att prestationsångest är vanligt. 

Att två respondenter aldrig upplever prestationsångest har motsagts i viss mån vid vidare 

frågor kring stress och oro inför skolarbeten och prov samt frågor kring krav på sig själv. Det 

visar då på att deras krav på sig själv och den stress som kraven leder till medverkar till 

psykiska och fysiska besvär samt att de många gånger inte känner sig nöjda med sina 

prestationer. Att de faktiskt kan uppleva prestationsångest är inget som fastslås men då en 

tendens till prestationsångest finns har det gett upphov till reflektion. Under studien då de två 

manliga respondenterna har uppgett att de inte upplever prestationsångest men andra frågor 

gällande stress och oro visar på att de faktiskt kan uppleva prestationsångest har jag fått ett 

intryck av att nekandet eventuellt kan bero på att respondenterna anser att ordet 

prestationsångest är för starkt och laddat. De kan då ha svårigheter att relatera ordet 

prestationsångest till sig själv och sin egen situation och ett övervägande om de faktiskt kan 

uppleva prestationsångest i vissa situationer görs då inte. Självklart kan det även vara så att de 

två respondenterna faktiskt inte alls upplever prestationsångest i någon situation, men att lyfta 

detta känns relevant då funderingar kring deras situationer har funnits.  
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Som resultatet av studien visar på finns det en viss skillnad utifrån könstillhörighet. Min 

uppfattning om att kvinnor många gånger påverkas mer av prestationsångest och stress 

överensstämmer med den tidigare forskningen och studiens resultat. I studien kan dessa 

könsskillnader kopplas samman med de sociala rollerna som tidigare har nämnts, då det kan 

vara ett tecken på hur kvinnor och män i allmänhet uppfattas och ska vara. I mina ögon är det 

mer tillåtet för kvinnor att visa känslor medan männen i större utsträckning ska visa sig starka 

och självständiga, vilket kan påverka studien då de kvinnliga respondenterna eventuellt är mer 

öppna med sina känslor än vad männen är. 

Som tidigare har nämnts har resultatet i studien påvisat att prestationsångest och stress många 

gånger kan leda till att respondenten upplever motivation och till att de presterar bättre. 

Däremot är positiva konsekvenser av prestationsångest och stress i skolan inget som den 

tidigare forskningen lyfter i större utsträckning. Bandura (2001) menar däremot inom den 

socialkognitiva teorin att människan sätter mål för framtiden och handlar sedan utifrån att 

uppnå målen. För respondenterna i studien kan det liknas med deras mål vilka kan vara att 

exempelvis nå höga betyg för att antingen komma in på den önskade utbildning eller att i 

framtiden ha en större valfrihet. En tanke jag har är att respondenterna arbetar på hårt och 

sätter höga krav för att nå målen vilket utifrån den socialkognitiva teorin delvis görs för att 

lyckas och känna stolthet medan misslyckande och nedvärderande tankar då undviks. Min 

uppfattning är att om respondenternas mål med skolan inte skulle finnas skulle de eventuellt 

inte studera lika mycket och sätta de krav de har idag. I dagens samhälle ges individen större 

möjligheter till utbildning, utveckling och att göra karriär genom studiemedel, fler 

utbildningar och så vidare. En fråga är då om de möjligheter som i dagens samhälle finns ökar 

prestationsångesten och stressen och om de möjligheterna och det dem kan leda till väger 

tyngre än individens hälsa.   

Av resultatet framgår det som tidigare har nämnts även att två respondenter har lärt sig att 

hantera sin prestationsångest och stress och de menar att det har hjälpt dem mycket i sin 

skolsituation. I enlighet med tidigare forskning visar det på att förebyggande arbete mot 

prestationsångest och stress är viktigt. Däremot är min uppfattning att det krävs en djupare 

förståelse kring vad prestationsångest och stress leder till samt vad den beror på för att kunna 

ge respondenterna sådana strategier och verktyg. Detta då sådan fördjupad förståelse visar på 

vilken form av insats som kan vara betydelsefull för eleverna. Om sådana verktyg och 

strategier för hur gymnasieeleverna ska hantera sin prestationsångest och stress lärs ut kan det 

även leda till minskad prestationsångest och stress inom samhället i övrigt och speciellt då i 

arbetslivet. Detta då gymnasieeleverna då får en grund att stå på och strategier att använda i 

sådana situationer. För arbetsmarknaden tror jag att det kan leda till en reducering av 

sjukskrivningar vilket i sin tur leder till mindre kostnader för samhället genom att färre 

individer är i behov av sjukpenning och sjukersättning. En satsning på barn och ungdomar 

anser jag därför kunna bli lönsam för samhället då barnen och ungdomarna har möjlighet att 

genom insatser känna en större trygghet i sig själv. Jag tror att om en stor satsning görs 

minskar inte enbart ohälsan i allmänhet utan även kriminalitet och missbruk kan då minska i 

takt med att barnen och ungdomarna i större utsträckning får möjlighet att utvecklas och växa 

upp i en stabilare miljö med en större tillit till sig själv samt att de då fångas upp i tid och får 

stöd och hjälp innan problemen blir för stora.  

Gällande slutsatsen av studiens första frågeställning finns det vissa tendenser till att en 

eventuell överförbarhet skulle kunna vara möjlig till den population studien vill undersöka, 

vilka är gymnasieelever. Detta då det finns en stor enighet bland respondenterna och även då 

informanten som har mycket erfarenhet av arbete med ungdomar samt den tidigare 

forskningen stödjer slutsatserna i studien. Däremot gäller det enbart resultatet i stora drag då 
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de mer ingående upplevelserna är individuella samt då urvalet och val av skola kan inverka på 

resultatet.  

Den andra frågeställningen för studien gäller hur prestationsångesten och stressen påverkar 

gymnasieelevers psykiska hälsa. Som framgår av resultatet i studien påverkas 

gymnasieeleverna både fysiskt och psykiskt i olika avseende av prestationsångest och stress, 

vilket överensstämmer med tidigare forskning i ämnet. En fundering är att gymnasieelever har 

en mer utsatt skolsituation med högre krav och press då den trygghet de har i skolan kommer 

att försvinna då gymnasiet avslutas, vilket kan kopplas till de ekologiska övergångarna som 

det talas om inom Bronfenbrenners ekologiska systemteoris mesosystem (Klefbeck & Ogden, 

2003). Att psykiska och fysiska besvär då blir fler tror jag är vanligt eftersom kraven blir 

djupare rotade i en oro inför framtiden. Min uppfattning är att kraven och oron inför framtiden 

har ökat i takt med en samhällsförändring. Förr var det inte lika vanligt att studera vidare utan 

individen skapa sig sysselsättning och erfarenheter genom arbete. I dagens samhälle skulle jag 

vilja säga att det är vanligare att gymnasieelever har krav och förväntningar från andra 

och/eller från sig själv på att läsa vidare efter gymnasiet, vilket i sin tur kan leda till den 

ökning av prestationsångest och stress som informanten menar har skett.   

I likhet med studien visar även den tidigare forskningen, som i många fall fokuserar på 

grundskoleelever, på att eleverna påverkas psykiskt och fysiskt av stress och krav genom att 

de får olika symtom och besvär. Studien visar på att även positiva konsekvenser kan 

föranledas av prestationsångest och stress vilka kan vara ökad motivation och att de presterar 

bättre. Den tidigare forskningen visar dock inte på sådana positiva följder prestationsångest 

och stress förutom att goda prestationer kan visa på ökat välmående och självförtroende. Att 

den psykiska hälsan påverkas i en positiv riktning är inget som jag har funderat kring före 

studien, dock fick jag insikt om det redan under första intervjun.  

Skillnader utifrån könstillhörighet, gällande hur prestationsångesten och stressen påverkar den 

psykiska hälsan, visar på vissa tendenser kring hur de kvinnliga respektive de manliga 

respondenterna beskriver sina besvär. Enligt Bronfenbrenners (1994) ekologiska systemteori 

har och agerar individen inom mikrosystemet utifrån sin sociala roll. För att belysa hur 

könstillhörigheten skiljer sig i studien med de sociala rollerna i åtanke har det funderats kring 

hur kvinnor och män tilldelas olika sociala roller. Som jag tidigare har nämnt tror jag att det är 

mer tillåtet för kvinnan att visa känslor medan mannen inte i lika stor utsträckning väljer att 

göra det utan istället har en tendens att tala om den fysiska hälsan. En tanke som jag har är att 

kvinnan och mannens roller grundar sig i samhällets uppbyggnad och hur det såg ut förr. En 

utveckling har självklart skett av samhället där jämställdhet är centralt. Däremot tror jag 

fortfarande att kvinnan och mannen har olika roller och trots att psykiska besvär har blivit mer 

accepterade så tror jag att det fortfarande finns en viss skam bakom psykiska besvär, speciellt 

för mannen som utåt ska vara stark. En svårighet som kan uppstå inom socialt arbete är då att 

elever som är i behov av stöd och hjälp då de har svårigheter med att hantera sin 

prestationsångest och stress inte alltid får den hjälp de behöver. En tanke är då att de manliga 

respondenterna i allmänhet eventuellt inte då har samma förutsättningar att få hjälp och stöd 

från exempelvis elevhälsan då de genom att inte vara lika öppna inte uppmärksammas av 

lärare eller elevhälsan. Hur skulle då ett tillvägagångssätt kunna se ut för att uppmärksamma 

alla och inte enbart dem som öppet berättar hur de mår, oavsett kön? Hur kan jag i mitt 

framtida yrke som socionom även lyfta fram de individer som skulle fungera och må bättre av 

stöd och hjälp, men som inte tar mod till sig att söka den hjälpen?  

Studien visar med andra ord på att prestationsångest och stress påverkar respondenternas 

psykiska och fysiska hälsa. Gällande överförbarheten av slutsatsen kring att gymnasieelevers 

psykiska och fysiska hälsa påverkas i olika avseende av prestationsångest och stress är i den 

här frågeställningen inte lika hög. Trots att respondenterna många gånger visar på liknande 
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besvär finns det ändå en individuell skillnad i hur prestationsångest och stress påverkar den 

psykiska hälsan, i vilka situationer besvären uppkommer och även hur de utmärker sig. Min 

uppfattning är att resultatet kring att hälsan faktiskt påverkas kan vara överförbar till en 

liknande population då det styrks av tidigare forskning med större urval och då det finns en 

stor enighet bland respondenterna i studien. Däremot hur respondenterna påverkas och vilka 

besvär de får anses inte vara överförbara i den mån då det ser olika ut hos de olika 

respondenterna. Trots att de benämner besvär och symtom med liknande ord kan innebörden 

och definitionen av de orden se olika ut beroende på vilken respondent det handlar om.  

Resultatet på den tredje frågeställningen som handlar om vad prestationsångest och stress hos 

gymnasieelever beror på visar som tidigare har nämnts på att en vanlig anledning är att 

respondenterna har för höga krav på sig själv samt att respondenterna påverkas av sin 

omgivning. Hos vissa respondenter kan det tydas att de höga kraven på sig själv grundas i 

andra orsaker vilket kan vara just familjens och vännernas krav och förväntningar. En tanke är 

då att de höga kraven och den önskan som finns att få bekräftelse från omgivningen många 

gånger eventuellt kan bottna i en önskan att känna sig älskad och att passa in de sammanhang 

och miljöer som individen ingår i. I likhet med informanten är även min uppfattning att prov 

och inlämningars utformning ofta ser likadan ut och att betygen till stor del grundas på 

slutprovet i kursen. En tanke som jag delar med informanten är att om eleverna får vara mer 

delaktiga i utformningen av examinationer kan de eventuellt känna mer kontroll och stressen 

kan då reduceras. Varför respondenterna inte har uppgett att lärarna är en utmärkande faktor i 

deras prestationsångest och stress tror jag kan bero på att de istället ser proven och 

inlämningarna som ett problem istället för att se till vad det bottnar i. Informanten går istället 

på djupet och ser på vad som föranleder stressen och ångesten inför prov och inlämningar, 

vilket eventuellt skulle kunna minskas om eleverna får större delaktighet. Jag tror att det då 

krävs en förändring på en högre nivå där det inom politiken och lagstiftningen sker 

förändringar som inte enbart säger att eleven ska vara delaktig utan där det även sker i 

praktiken. Även att exempelvis lärarutbildningar öppnar upp och visar på andra 

tillvägagångssätt och möjligheter som lärarna kan använda sig av i det praktiska arbetet, är 

viktigt för att ge eleverna större delaktighet och medbestämmande. Självklart tycker jag att 

läraren är den som har det slutliga ordet och håller samman klassen men med en större 

delaktighet kan prestationsångest och stress minska då upplägg och uppgifter blir mer 

begripliga trots att svårighetsgraden i proven är densamma. 

En överförbarhet av slutsatsen till andra gymnasieelever kan eventuellt vara möjlig då även 

teorierna stödjer delar i slutsatsen. Inom den ekologiska systemteori menar Bronfenbrenner 

(1994) att individen lever i en värld där olika system påverkar dennes utveckling vilket för 

studien styrker tanken om omgivningens påverkan. Banduras (2001) socialkognitiva teori 

visar på att individen sätter upp mål i livet vilka dennes handlingar utformas utifrån för att 

uppnå målen. Mål kan vara att efter gymnasiet vilja komma in på en viss utbildning vilket kan 

föranleda de höga kraven. Däremot är upplevelser individuella och endast resultatet kan vara 

igenkännbart på en liknande population i stora drag.  

Slutsatsen i studien är att gymnasieelever många gånger upplever prestationsångest och stress 

vilken i sin tur leder till psykiska och fysiska besvär samt till både positiva och negativa 

konsekvenser. En annan slutsats är att orsakerna till prestationsångest och stress kan se olika 

ut och för respondenterna är det många gånger en kombination av de höga kraven som de har 

på sig själv samt omgivningens krav och förväntningar. Jag anser att slutsatserna av studien är 

viktiga att ta hänsyn till inom skolsammanhang men även i samhället i övrigt. Barn och 

ungdomar är vår framtid och att arbeta förebyggande mot ohälsa är nödvändigt. För att kunna 

arbeta förebyggande och veta vilka insatser som är relevanta måste vetskapen och insikten i 

deras prestationsångest och stress öka. Därför är studier som denna viktiga genom att de kan 
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leda till ökad förståelse för ungdomars situation. Att kunna sätta in tidiga insatser och hjälpa 

ungdomarna att i sin skolsituation finna en trygghet och ett lugn kan leda till minskad 

prestationsångest och stress samt en ökning av deras välmående. Utifrån mina ögon är det 

nödvändigt att sätta in insatser för att kunna minska sociala problem i samhället och istället 

vägleda barn och ungdomar i den riktning de själv vill gå här i livet. För mycket krav och 

press från samhällets och omgivningens sida kan leda till att barnen och ungdomarna inte 

finner sin egen väg. Min uppfattning är att just ungdomar som fortfarande utvecklas och 

formar sin identitet kan ha svårare för att hantera sin prestationsångest och stress då de många 

gånger inte har lika mycket livserfarenhet. Strategier och verktyg för att hantera 

prestationsångest och stress kan utifrån mina ögon vara lönsamt för samhället eftersom 

problemen i samhället då kan reduceras och även då fler kan våga gå sin egen väg i livet, 

vilket jag tror leder välfärdssamhället framåt. Även för mitt framtida yrke som socionom 

anser jag att det är betydelsefullt i arbetet med människor att kunna hjälpa dessa att finna 

verktyg och lösningar för att kunna hantera sin situation. Detta är dock något som måste ske 

på en samhällelig och politisk nivå då jag inte tror att skolorna själv besitter den arbetskraft 

som krävs för att göra en satsning på barn och ungdomar samt att förändringen måste ske på 

en högre nivå gällande lärarutbildningar och liknande. Om en förändring skall komma till 

stånd tror jag att politiker och andra högt uppsatta människor inom samhället måste ta del av 

hur skolan ser ut och hur eleverna trivs och mår. Därefter kan i mina ögon större satsningar 

göras där elevernas välmående samt preventivt arbete är i fokus, dock är min uppfattning att 

den ekonomiska biten begränsar möjliggörandet av en sådan satsning.   

Avslutningsvis anser jag att det är oerhört viktigt att se till den enskilda eleven och vad den är 

i behov av för hjälp, vilket kan underlättas genom förebyggande arbete samt utformade hjälp- 

och stödinsatser som vid behov finns tillgängliga och lätt kan tillämpas.    

6.2 Metod- och källdiskussion  

Då intresset för det aktuella ämnet uppstod utformades ett syfte samt fyra frågeställningar för 

att kunna utforska och få en fördjupad kunskap kring området. Syftet och frågeställningarna 

bearbetades och avgränsades för att ett genomförande av studien skulle kunna bli möjligt. 

Innan studien påbörjades var min uppfattning att syftet och frågeställningarna var tydliga och 

kompletterade varandra. Under studiens gång stod det dock klart att den första av 

frågeställningarna gav liknande svar som två av de andra frågeställningarna. Om studien 

skulle ha gjorts om hade frågeställningarna utformats annorlunda med mer eftertanke och 

reflektion för vad de kvalitativa intervjuerna skulle kunna visa på. Under studiens gång 

skedde en förändring av syftet och frågeställningarna då studien i början enbart handlade om 

prestationsångest. Det empiriska materialet visade dock på att prestationsångesten och 

stressen var nära sammankopplade vilket ledde till förändringarna. Gällande den tidigare 

forskningen fanns det en svårighet i att hitta relevanta artiklar för området prestationsångest 

och artiklar som låg nära området valdes därför istället ut. Även inom den tidigare 

forskningen lades då stor vikt vid stress, oro och ångest vilket även det argumenterade för en 

förändring av syfte och frågeställningar. 

Datainsamlingen som för denna kvalitativa studie skedde genom halvstrukturerade intervjuer 

var mycket betydelsefulla för studien då dessa gav en djupare insikt och förståelse för 

elevernas situation. Intervjuguiderna utformades med målet att de skulle fungera som en 

vägledning och ett stöd under intervjuerna. De utformades med olika teman där frågor ställdes 

utifrån de olika frågeställningarna. Vid eftertanke är min uppfattning att intervjuguiderna hade 

kunnat utvecklas och att vissa frågor hade kunnat vara annorlunda formulerade. Fler frågor 

kring självförtroende och självkänsla samt vad kraven från början grundade sig i hade varit 

önskvärda. Frågor ställdes kring vad som orsakade prestationsångesten och stressen men 
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djupare frågor kring varför de hade krav på sig själv hade varit till en fördel för studien då 

svaren hade fått en djupare innebörd. En annan del i intervjuguiden som jag i ett tidigt skede 

av datainsamlingen upplevde hade kunnat vara annorlunda var användningen av ordet 

prestationsångest. Om jag hade gjort om studien hade detta ord inte använts så flitigt delvis då 

alla inte uppgav sig uppleva prestationsångest men även då respondenterna ansåg att det var 

ett starkt ord och hade vissa svårigheter med att relatera ordet till sin egen situation. Istället 

hade stress, oro och ångest i större utsträckning använts. 

En annan begränsning var att studien byggde på få intervjupersoner och att slutsatserna därför 

var svåra att generalisera. En diskussion kring en eventuell överförbarhet av delar i resultatet 

gjordes i Resultatdiskussion, dock med en stor återhållsamhet där ordet överförbarhet därför 

istället användes. Vidare var en annan begränsning även att det endast var en författare till 

studien vilket omedvetet kunde leda till att dennes förförståelse speglades i analysen av 

resultatet. Hänsyn togs dock till förförståelsen genom att studien byggde på en abduktiv 

ansats där en del av författarens förförståelse inbegreps. 

Den teoretiska referensramen grundades i möjligaste mån på primära källor. Sekundära källor 

användes däremot i liten utsträckning. Varför val att även använda sekundära källor gjordes 

berodde på att de kompletterade primärkällorna bra. Sekundärkällorna valdes med andra ord 

för att de innehöll fakta och begrepp som var relevant för studien och som kunde kopplas till 

resultatet. Dock grundades den teoretiska referensramen till stor del på primärkällorna.  

6.3 Framtida studier inom ämnet 

Redan från studiens början har en tanke funnits om att vidare studier kring ämnet kan göras, 

vilket har styrkts under studiens gång. Sådana studier kan vara att undersöka hur en 

minskning av gymnasieelevers prestationsångest och stress skulle kunna ske. En sådan 

undersökning kan vara att genom att göra en fördjupad undersökning bland både elever och 

elevhälsovården exempelvis utforma någon form av åtgärdsprogram/stödinsats för hur 

personalen på skolan skall arbeta för att undvika och minska prestationsångesten och stressen 

hos eleverna. Även den tidigare forskningen visar på det finns ett behov av sådana studier 

som kan leda till att elever får verktyg och strategier för att hantera sin prestationsångest och 

stress.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev 

Hej, 

Jag studerar på Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering 

vid Örebros universitet/Mälardalens högskola. Som självständigt examensarbete nu under 

termin 6 ska jag göra en undersökning om gymnasieelevers upplevelser av prestationsångest i 

skolan. Jag vill därför göra en intervju med dig gällande detta ämne. Denna intervju beräknas 

ta ungefär 40 minuter. Jag vill gärna komma i kontakt med dig för att bestämma tid för 

intervju då dina erfarenheter och kunskaper är mycket värdefulla för mig och min studie. Mitt 

examensarbete är planerat utifrån forskningsetiska regler, vilket bland annat innebär att 

deltagandet i studien är frivilligt, att obehöriga ej har tillgång till intervjumaterialet och att det 

som sägs i intervjun ej kommer att kunna kopplas till dig som individ utan intervjumaterialet 

kommer att avidentifieras.  

Tacksam för svar om deltagande senast 8 april 2011. 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar/ 

Lina Gunnarsson (linagunnarsson@hotmail.com, 073-xxxxxxxx). 

Handledare: Sylvia Bergvall (sylvia.bergvall@mdh.se, 016-xxxxxx). 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 
Introduktion 

- Sammanfattande presentation av studien. 

- Information om de etiska reglerna (Samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet). 

 

Inledande frågor 

- Kön 

- Ålder 

- Vilket år och vad läser du? 

 

Tema 1. Upplevelser av prestationsångest och stress 

- Om du skulle få berätta hur du upplever skolan vad skulle du då säga? 

- Hur upplever du mängden läxor? 

- Hur tycker du att du upplever att bli bedömd i skolan?  

- Hur viktigt upplever du att det är att få bra betyg? 

- Hur upplever du konkurrensen som kan finnas bland klasskamrater? 

- Hur upplever du kraven från lärarna? 

- Upplever du att en god kommunikation med lärarna minskar stressen? 

- Hur känner du när du inte läst på tillräckligt inför ett prov? 

- Hur upplever du tiden innan du får reda på hur det gått på ett prov? 

- Upplever du dig stressad på grund av skolmiljön? 

- Tycker du att du måste prestera mycket för att klara av skolan? 

- Anser du att du behärskar dina krav du har på dig själv gällande skolan? 

- Anser du att dessa krav på att prestera i skolan leder till att du känner stress och kan 

må dåligt av detta? Om ja, skulle du själv kalla detta för prestationsångest? Om ja, 

fortsätt med frågorna nedan: 

- Hur skulle du definiera prestationsångest?  

- Hur upplever du att din prestationsångest ser ut? Berätta lite allmänt om det. 

- Hur vet du att du har prestationsångest, alltså vad utmärker den? 

- Hur yttrar sig eventuell stress hos dig? 

- När upplever du att du får prestationsångest i din skolsituation?  

 

Familj: 

- Vad arbetar dina föräldrar med? 

- Har dina föräldrar akademisk utbildning? 

- Vad har dina föräldrar för krav/förväntningar på dig, gällande skola och utbildning?    



 
 

- Har du några syskon? Om ja, känner du några förväntningar/krav från dem? 

- Om sådana krav finns, hur upplever du dem? 

- Upplever du att du har stöd från din familj i din skolsituation och dina studier? 

- Om krav finns från din familj, kan dessa leda till ökad prestationsångest för dig? 

 

 

Tema 2. Prestationsångestens och stressens påverkan på den psykiska hälsan 

- Vad anser du att din prestationsångest och/eller stress leder till? 

- Hur påverkar den din psykiska hälsa?  

- Upplever du att din prestationsångest kan begränsa dig när det gäller skolan? 

- Kan prestationsångesten även begränsa ditt liv i övrigt, alltså på fritid och liknande? 

 

 

Tema 3. Orsaker till att prestationsångest och stress uppstår 

- Finns det några specifika situationer där du speciellt upplever stress och/eller 

prestationsångest i din skolmiljö? 

- Vad tror du själv att stressen och/eller prestationsångesten beror på? 

- Hur gör du för att hantera din stress och ångest? Har du några speciella strategier? 

 

Eventuella följdfrågor 

- Kan du utveckla? 

- Hur menar du? 

- På vilket sätt? 

- Varför tror du så här? 

 

Avslutande frågor 

- Kan du beskriva en situation eller ett tillfälle där det har varit bra att ha 

prestationsångest? 

- Har du något annat du vill tillägga? 

- Har du någon fråga? 

- Skulle jag kunna få återkomma om jag har missat något och någon frågor till dig? 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 – Intervjuguide till stödintervju 

 

Introduktion 

- Information om de etiska reglerna (Samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet). 

-  

Prestationsångest och stress 

- Hur kommer du i kontakt med elever som upplever mycket stress, oro och 

prestationsångest?  

- Upplever du att prestationsångest, stress och oro kring skolsituationen är vanligt bland 

elever på gymnasiet?  

- Hur upplever du att prestationsångesten och stressen yttrar sig hos eleverna? Vad 

utmärker den? 

 

Prestationsångestens och stressens påverkan på den psykiska hälsan 

- Hur påverkar prestationsångesten och stressen elevernas psykiska hälsa/välmående?  

- Vad upplever du att det brukar leda till?    

 

Orsaker till att prestationsångest och stress uppstår 

- Vilka tror du orsakerna kan vara till prestationsångest och stress inom skolan?  

- Vad har du fått för uppfattning i ditt arbete med elever om varför de upplever stress, 

oro och ångest?   

 

Avslutande frågor 

- Har du något annat du vill tillägga? 

- Har du någon fråga? 

- Skulle jag kunna få återkomma om jag har missat något och någon frågor till dig? 

 

 


